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Від упорядників
Розкажи мені і я забуду,
Покажи мені і я запам’ятаю,
Дозволь мені взяти участь і я навчусь

З кожним роком Україна щоразу впевненіше заявляє про свої європейські прагнення, та для
більшості громадян європейська інтеграція виглядає суто політичним процесом, справою держави та політиків, європейська інтеграція – це не лише політичний або економічний процес.
Це процес довгострокового міжкультурного навчання, який має вести до взаєморозуміння та
солідарності серед європейців.
Залучення громадян України до процесу європейської інтеграції має відбуватися перш за все
через поширення якомога ширшої та різнопланової інформації про Європейський Союз, як про
його політичну та інституційну структуру, так і про країни, їхню культуру, традиції, світогляд,
історію і сучасність. Така інформація та досвід дозволяє глибше розуміти процеси, які відбуваються в Європі, місце України в європейському суспільстві.
Одна з можливостей відкрити Європу для молодих людей – це залучитися до реалізації міжнародних молодіжних проектів. Даний посібник має на меті ознайомити читачів, як тих, хто має
досвід реалізації проектів, так і тих, хто лише має ідеї і шукає можливості їх реалізації, з специфікою міжнародних молодіжних проектів.
Перша частина посібника присвячена Програмі „Молодь в дії”. Це неофіційний скорочений переклад програмного путівника та коментарі, які стануть у нагоді тим, хто розпочинає або хоче
розпочати співпрацю з партнерами з інших країн. Друга частина посібника присвячена безпосередньо управлінню міжнародними молодіжними проектами та практичним аспектам співпраці з партнерами з країн Європи, які мають стати важливими елементами майбутніх проектів.
Програма „Молодь в дії” надає можливості міжнародної співпраці для молоді країн Європи,
у тому числі й України. Молоді люди з України у співпраці з партнерами з інших країн можуть
брати участь у молодіжних обмінах та міжнародній волонтерській діяльності. Молодіжні лідери,
працівники організацій та інституцій, які працюють з молоддю, мають можливість підвищувати
свій професійний рівень на тренінгах та інших заходах, спрямованих на налагодження партнерства, підвищення якості реалізованих проектів та поглиблення своїх знань у різних сферах
молодіжної роботи.
Сподіваємось, що цей посібник допоможе Вам реалізувати свої ідеї та залучитись до процесу
європейської інтеграції України.
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Частина А
ПРОГРАМА „МОЛОДЬ В ДІЇ”
Програма „Молодь в дії” затверджена 15 листопада 2006 року рішенням № 1719/2006/ЕС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу. Вона створює легальні рамки для підтримки неформальної освіти молоді. Програма втілюватиметься з 2007 по 2013 рік.
Програма „Молодь в дії” відповідає потребам молоді на європейському рівні, робить важливий
внесок в отримання знань і вмінь, а відтак є ключовим інструментом для надання молоді можливостей неформальної освіти у європейському вимірі. Програма сприяє виконанню цілей,
визначених переглянутою Лісабонською стратегією, Європейським пактом про молодь, структурою Європейської співпраці з молоддю та Планом дій Європейської Комісії у справах демократії, діалогу та дебатів, і покликана задовільнити на європейському рівні потреби молоді від
юного до дорослого віку. Вона суголосна нещодавно отриманим підсумкам розвитку Європейської структури європейської співпраці у молодіжній сфері та Плану D Комісії щодо демократії,
діалогу і дебатів та є інструментом просування ідеї активного громадянства.
Програма „Молодь в дії” ґрунтується на досвіді програм „Молодь для Європи” (1989-1999),
Європейської волонтерської служби та Програми МОЛОДЬ (2000-2006). Ця програма була запропонована Комісією після тривалих консультацій із різними організаціями, які працюють
у молодіжній сфері. Попередня оцінка програми МОЛОДЬ була здійснена у 2003 році. Також
була врахована інформація, отримана від широкого кола фахівців, громадських організацій та
окремих осіб, задіяних у Програмі. У процесі розробки Програми „Молодь в дії” була використана оцінка наслідків виконання програми МОЛОДЬ.

1.
ЯКИМИ Є ЦІЛІ, ПРІОРИТЕТИ І ВАЖЛИВІ
РИСИ ПРОГРАМИ „МОЛОДЬ В ДІЇ”?
ЦІЛІ
Головні цілі, покладені в основу Програми „Молодь в дії”:
- Підтримувати громадянську активність молоді загалом і її активність як громадян Європейського Союзу зокрема.
- Розвивати солідарність і толерантність серед молоді, зокрема, задля плекання соціальної
згуртованості в Європейському Союзі.
- Плекати взаєморозуміння між молоддю різних країн.
- Сприяти якісному розвитку систем підтримки активності молоді та потенціалу організацій
громадянського суспільства у сфері молодіжного життя.
- Підтримувати європейську співпрацю у молодіжному середовищі.
Ці головні цілі мають втілюватися на рівні проекту, беручи до уваги пріоритети Програми.

КОМЕНТАР:
Загальні цілі, в першу чергу, віддзеркалюють проблеми, з якими стикається суспільство країнчленів Європейського Союзу. Слід пам’ятати, що Програма фінансується з бюджету ЄС, кожна кра-
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їна-учасниця вкладає свої кошти. Україна не бере участі у співфінансуванні Програми, проте як
країна-сусід1 може брати участь у проектах. Слід пам’ятати, що поняття європейської співпраці
стосується не лише Європейського Союзу, але й Європи у найширшому розумінні цього слова.

ПРІОРИТЕТИ
Вони повинні втілюватися на рівні проекту з врахуванням як постійних, так і річних пріоритетів.

ПОСТІЙНІ ПРІОРИТЕТИ
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО
Діяти задля усвідомлення молодими людьми того, що європейське громадянство є пріоритетом
Програми „Молодь в дії”, а відтак спонукати молодь відображати свою європейську сутність
та залучити молодих людей до дискусії щодо свого майбутнього і майбутнього Європейського
Союзу. Базуючись на пріоритеті європейського громадянства, проекти повинні мати суттєвий
європейський вимір та відображати стан європейського суспільства та його вартості.
Європейський вимір є широким концептуальним терміном. Європейський вимір проекту Програми „Молодь в дії” означає, що молоді люди з різних країн повинні мати можливість визначити свої спільні вартості, зважаючи на культурні відмінності.
Проект повинен спонукати молодь до осмислення основних характеристик європейського
суспільства, а відтак і відігравати активну роль у своїх спільнотах. Для того, щоб відчути себе
європейцями, молодь повинна усвідомити свою роль у розбудові сьогодення і майбутнього
Європи. Отож проект, який містить європейський вимір, повинен не лише „відкривати”, але й,
і це важливіше, - розбудовувати Європу.

АКТИВІЗАЦІЯ МОЛОДІ
Головним пріоритетом Програми „Молодь в дії” є залучення молоді до участі в демократичному житті та спонукання до активної громадської діяльності. Такі цілі мають три основні виміри,
окреслені рішенням Ради Міністрів ЄС на підставі головних завдань молодіжної роботи:
- підвищення рівня участі молоді у громадському житті їхніх спільнот;
- підвищення рівня участі молоді у системі представницької демократії;
- підтримка різних форм навчання молоді щодо можливостей участі у громадському житті.
Проекти Програми „Молодь в дії” повинні відображати ці три напрямки шляхом використання
пріоритету суспільної активізації як виховного принципу під час втілення проектів.
У плані суспільної активізації, проекти повинні відповідати таким ключовим принципам:
• існування відкритого простору для інтерактивних взаємодій учасників (уникаючи пасивного
сприймання інформації);

1 Європейська політика сусідства (European Neighbourhood Policy) – нова політика Європейського Союзу; має на
меті створити на південь і схід від нових кордонів розширеного Європейського Союзу зону стабільності, миру
і добробуту шляхом налагодження тісних довготривалих відносин з сусідніми країнами.
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Європейська політика сусідства (ЄПС) спрямована на те, щоб не допустити виникнення нової лінії розподілу між
розширеним ЄС та його сусідами, і надати їм можливість брати участь в різних видах діяльності ЄС шляхом тіснішої
політичної, економічної, культурної співпраці та взаємодії в галузі безпеки. Концепція ЄПС охоплює такі країни:
Алжир, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Молдова, Марокко, Сирія,
Туніс, Україна, а також Палестинська автономія.
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• повага до індивідуальних знань і вмінь;
• забезпечення впливу на процес рішень в проекті, а не просто залучення;
• проектний підхід має бути широким, а не просто набором технічних елементів.
Суспільна активізація передбачає й певні принципи діяльності, як от:
• переорієнтація традиційної ролі зовнішнього „експерта” (переорієнтація процесу навчання
– від окремого до загального);
• фасилітація діяльності молоді для отримання власних висновків (передача ведучої ролі);
• самокритичний підхід фасилітаторів;
• обмін ідеями і інформацією.
Техніки суспільної активізації є не лише інструментами, цей підхід означає стиль мислення
і ставлення до світу.
У широкому сенсі, цей пріоритет передбачає застосування ключових методів, які б дозволили молодим людям брати активну участь у проектах вже на стадії їх розробки. Іншими словами, молоді
люди повинні бути частиною процесу прийняття рішень, який може торкнутися їхнього проекту.

КУЛЬТУРНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ
Повага до культурних особливостей, так само як і протидія расизму та ксенофобії, є головними
пріоритетами Програми „Молодь в дії”. Сприяючи спільним заходам за участі молоді різноманітного культурного, етнічного та релігійного походження, Програма розвиває міжкультурне
навчання молоді.
Оскільки розробка проектів безпосередньо пов’язана з їх виконанням, то це означає, що молодь, яка бере участь у проекті, повинна бути обізнаною з міжкультурними особливостями. Методи міжкультурного навчання повинні застосовуватись для надання учасникам рівних умов
діяльності в рамках проекту.

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Важливим пріоритетом для Європейської Комісії є надання молоді з обмеженими можливостями доступу до Програми.
Молоді люди з обмеженими можливостями – це ті, хто, у порівнянні з іншими ровесниками, стикається з ситуаціями та перешкодами, викладеними нижче (список не є вичерпним). Загалом це
стосується ситуацій та перешкод, які не дозволяють отримати належний доступ до формальної чи неформальної освіти, транснаціональної мобільності, активного громадянства, набуття
знань і вмінь, суспільної інтеграції тощо.
• Соціальні перешкоди: молоді люди, які стикаються з дискримінацією з огляду на стать, етнічну приналежність, релігію, сексуальну орієнтацію, неповносправність тощо; молоді люди
з обмеженими соціальними навичками або з асоціальною та ризикованою сексуальною поведінкою; молоді люди у стані нестабільності; колишні злочинці, колишні нарко- та алкогольно узалежнені; молоді та/або одинокі батьки; сироти; молодь з неповних сімей.
• Економічні перешкоди: молоді люди з низьким рівнем забезпечення, низькими доходами, які
перебувають на соціальному забезпеченні; безробітні протягом значного часу і незаможні; молоді люди без місця проживання, молодь, яка має заборгованість або інші фінансові проблеми.
• Неповносправні: молоді люди з ментальними (інтелектуальними, навчальними, когнітивними), фізичними, неврологічними та іншими вадами.
• Освітні проблеми: молоді люди, які мають проблеми з навчанням; молодь, яка рано перестала вчитися в школі або не відвідує школу; люди з низькими професійними навичками; молодь з відставанням у навчанні.
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• Культурні відмінності: молоді іммігранти, біженці або вихідці з таких сімей; молоді люди з національних чи етнічних меншин; молоді люди, які мають проблеми з мовною адаптацією або
культурною інтеграцією.
• Проблеми, пов’язані із здоров‘ям: молоді люди, які страждають на хронічні та/або важкі захворювання, а також які перебувають у важкому психічному стані; молоді люди з проблемами розумового та ментального розвитку.
• Географічні перешкоди: молоді люди з віддалених або сільських районів; молодь, яка проживає на малих островах або периферійних територіях; молоді люди з проблемних міських
районів; молоді люди, які проживають в умовах недостатньої інфраструктури (обмежений
громадський транспорт, мала спроможність, занедбані села).
Групи молоді та організації повинні докладати зусиль для того, щоб уникнути виключення
специфічних цільових груп; можливо, що це стосуватиметься лише однієї такої ситуації, яка
чітко виділяє учасників із загалу ровесників у країні. Програма „Молодь в дії” є програмою
для всіх, і особливі зусилля тут спрямовуються на участь молоді з обмеженими можливостями.
Окрім принципу загальної доступності, програма „Молодь в дії”, здійснюючи свій внесок у соціальну єдність, намагається бути засобом соціальної інтеграції, активного громадянства та підвищення зайнятості молоді з обмеженими можливостями.
Європейська Комісія, уряди країн ЄС, Національні та Виконавча агенції, розробили та прийняли
Стратегію включення для залучення молоді з обмеженими можливостями у проекти в рамках
Програми „Молодь в дії”.

РІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
Поза тим, можуть встановлюватись річні пріоритети Програми „Молодь в дії” які публікуються
на Інтернет-ресурсах Європейської Комісії та Національних агенцій, а також додаються до Програмного посібника на поточний рік.
У 2007 році були встановлені такі річні пріоритети:
• Європейський рік рівних можливостей для всіх
• Покращення здоров‘я молоді
На 2008 рік встановлені такі пріоритети:
• Європейський рік міжкультурного діалогу
• Протидія насильству щодо жінок
• Спорт як засіб промоції активного громадянства та соціальної інтеграції молоді
· Здоровий спосіб життя і фізична активність, у т.ч. спорт
· Підготовка до 2009 року – Європейського року інновацій, творчості та виборів до
Європарламенту

КОМЕНТАР:
Це основні (постійні) пріоритети Програми „Молодь в дії”. У заявці на фінансування (аплікаційній формі) є окреме запитання про відповідність Вашого проекту якомусь з цих пріоритетів. Окрім того, слід відзначити річний пріоритет, якому відповідає Ваш проект. Річні пріоритети є зазвичай вужчими від загальних, проте достатньо широкими, щоб умістити в них Ваш
проект.

ВАЖЛИВІ РИСИ ПРОГРАМИ „МОЛОДЬ В ДІЇ”
Важливі риси Програми заслуговують на особливу увагу. Деякі з них детальніше представлені
на Інтернет-сторінці Європейської комісії.
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НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА
Програма „Молодь в дії” надає молоді змогу отримати навички та вміння. Вона є основним інструментом неформальної та інформальної освіти в Європі.

ПРОГРА
М

Неформальна освіта стосується навчання, яке відбувається поза офіційною системою освіти. Молоді люди залучаються до процесу неформального навчання на добровільній основі, але сам процес є спланованим і спрямованим на особистісний та соціальний розвиток
молоді.
Інформальна освіта стосується навчання у щоденному житті, на роботі, в сім‘ї, під час відпочинку тощо. В основному це навчання на практиці. В молодіжному секторі вона проявляється в молодіжних ініціативах та організації дозвілля, у волонтерській діяльності та в групах ровесників.
Неформальна та інформальна освіта надають можливість здобути важливі навички, відчути
особистісний ріст, створюють передумови для соціальної інтеграції та активного громадянства,
а відтак і покращують можливості працевлаштування молоді. Навчання та освіта в молодіжній
сфері приносять неоціненну користь суспільству, економіці та самим молодим людям.
Неформальне та інформальне навчання в рамках Програми „Молодь в дії” є допоміжними елементами системи формальної освіти та професійних тренінгів. Вони будуються на засадах активної участі та орієнтовані на тих, хто навчається, є цілком добровільними, а відтак найбільше
відповідають потребам молодих людей, їхнім прагненням та інтересам. Виступаючи джерелом
додаткового навчання та мотивуючи до отримання освіти й професії, така діяльність є особливо
корисною для людей із обмеженими можливостями.
При визначенні якості і мобільності неформальної освіти в рамках Програми бралися до уваги
Основоположні принципи, викладені в Європейській хартії якості і мобільності. Вони також відображені в критеріях кожної Акції і під-Акції, у системі підтримки Європейської комісії, Виконавчої агенції і Національних агенцій, визначенні прав і обов’язків у Європейській волонтерській
службі. Дані принципи є важливими у процесі визнання неформального навчального досвіду.
Проекти, які фінансуються в рамках Програми „Молодь в дії”, мають відповідати принципам
неформальної освіти, а саме:
· навчання в процесі неформальної освіти є добровільним, а особа, яка навчається, прагне
отримати знання;
· навчання відбувається в різноманітних умовах та ситуаціях, в яких тренінг як такий не обов’язково є основним видом діяльності;
· процес неформальної освіти може бути організований професійними посередниками (скажімо, тренерами або молодіжними працівниками) чи волонтерами (скажімо, молодіжними
лідерами);
· діяльність є добре спланованою, але рідко обмежена традиційним ритмом навчання або
низкою обов’язкових предметів.
· діяльність зазвичай спрямована на визначені цільові групи та орієнована на конкретну тему
або сферу.

МОЛОДІЖНИЙ ПАСПОРТ
Кожен, хто брав участь у проектах Програми „Молоді в дії”, які проходили в рамках Акцій 1.1, 2
і 4.3 (тренінгові курси), отримує сертифікат „Молодіжний паспорт”, в якому зазначається неформальний та інформальний навчальний досвід, який учасник/учасниця отримали в результаті
реалізації проекту.
„Молодіжний паспорт” має загальну структуру, формат містить таку інформацію:
· особисті дані учасника/учасниці;
· загальний опис відповідної Акції Програми;
· основна інформація про проект та діяльність учасника/учасниці;
· опис і визначення вартості навчального результату.
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Впровадженням „Молодіжного паспорту” Європейська Комісія гарантує визнання навчального
досвіду в процесі неформального/інформального навчання. Цей документ може бути доречним для майбутньої освіти чи працевлаштування учасників.
Кожен грантоотримувач Програми „Молодь в дії” відповідальний за:
· інформування усіх учасників проекту про те, що вони можуть отримати „Молодіжний паспорт”,
· видати сертифікат кожному, хто забажає.
Ці зобов‘язання відображені в грантовій угоді, яка укладається між організацією, що реалізовує
проект, та відповідною Національною агенцією.
Видача „Молодіжного паспорту” відбувається через доступ до сторінки (www.youthpass.eu),
який є інтегральною частиною порталу Європейської Комісії про визнання неформальної освіти в молодіжній сфері (www.youthandrecognition.eu)

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ „МОЛОДЬ В ДІЇ”
Всі проекти, які фінансуються в рамках Програми „Молодь в дії”, мають чітко інформувати про
неї та пропагувати її.
Візуалізація Програми, між іншим, означає, що під час усіх заходів та на усій продукції, яка виготовляється в рамках проектів, фінансованих у межах Програми, слід чітко вказувати на фінансову підтримку Європейського Союзу, у тому числі (якщо це можливо), повинні розміщуватись
логотипи Європейського Союзу та Програми „Молодь в дії” (детальніше – у частині С цього посібника).
Кожен проект повинен інформувати про підтримку Програмою „Молодь в дії” та передбачати
шляхи зацікавлення Програмою у процесі підготовки та впровадження проектної діяльності.
Кожен партнер, залучений до втілення проекту, повинен використовувати всі можливості для
того, щоб залучити ЗМІ (локальні, регіональні, національні та міжнародні) до інформування про
свій проект.

ПОШИРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Процес поширення та використання результатів означає оптимізацію їх вартості. Це відбувається шляхом розширення доступу та адаптації результатів відповідно до потреб нових цільових груп. У процесі планування поширення та використання результатів слід враховувати
потреби тих, хто отримає користь від проекту. Поширення результатів може відбуватися як на
індивідуальному рівні (мультиплікація), так і на рівні сфер політики (визначення напрямків).
Мультиплікація – це використання результатів попереднього проекту у новому, що передбачає
їхню адаптацію і достосування до нового контексту. Визначення напрямків сфер політики означає структурований і спланований процес переконання суб’єктів прийняття рішень у тому, що
успішні результати окремого проекту мають бути системно використані на локальному, національному чи європейському рівні.
Для досягнення цих завдань Комісія розробила стратегію щодо системного поширення і використання результатів проектів на різних рівнях. У цьому процесі визначена роль для кожного
з акторів, залучених до Програми (Європейська Комісія, Національні та Виконавча агенції, організації тощо).
Партнери, залучені до втілення проекту, повинні вести діяльність, спрямовану на те, щоб результати проекту були більш видимими, краще знаними та стійкими. Це означає, що результати
проекту будуть використовуватися в подальшому та мати позитивний вплив на якомога більшу
кількість молодих людей. Плануючи діяльність щодо поширення результатів як частину свого
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проекту, менеджери проектів повинні покращувати якість своєї роботи та сприяти поширенню
загального впливу Програми „Молодь в дії”.

ПРОГРА
М

У рамках деяких Акцій і під-Акцій надається спеціальна підтримка проектам, спрямованим на
поширення і використання результатів.

НЕДИСКРИМІНАЦІЯ
Недискримінація є ключовим елементом Програми „Молодь в дії”. Програма має бути доступною для всіх без винятку молодих людей, без жодної дискримінації на підставі статі, расового
чи етнічного походження, релігії чи конфесії, фізичних вад чи сексуальної орієнтації.

РІВНІСТЬ МІЖ ЖІНКАМИ ТА ЧОЛОВІКАМИ
Встановлення рівності між жінками та чоловіками було визначене Амстердамською Угодою
і є одним із пріоритетів Європейського Союзу. Всі країни-члени ЄС вирішили інтегрувати принцип рівності між жінками та чоловіками (ґендерна рівність) у всі політики на рівні Європейського Союзу загалом і в сферу освіти та культури зокрема.
Програма „Молодь в дії” має на меті досягти участі в проектах рівної кількості чоловіків і жінок
не лише в глобальному вимірі, але й у кожній зі своїх під-Акцій. На рівні структури Програми це
означає, що мають бути здійснені заходи для стимулювання інтересу та заохочення до участі
представників менш залученої статі у кожній з під-Акцій.
Окрім того, Програма „Молодь в дії” намагається підтримувати тему ґендерної рівності у проектах. Організації можуть реалізовувати проекти, які безпосередньо пов’язані з даною тематикою (стереотипи, репродуктивне здоров‘я, насильство тощо) або застосовувати загальний
підхід, включаючи вимір ґендерної рівності до проектів різної тематики.

ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ
Захист і безпека молодих людей (учасників) є важливими принципами Програми „Молодь в дії”.
Кожна молода людина, яка бере участь у Програмі „Молодь в дії”, має можливість реалізувати
свій потенціал в соціальному, емоційному і духовному розвитку. Це можна досягнути лише через створення безпечного простору, у якому поважають і захищають права молодої людини.
Захист і безпека стосується кожного права молодої людини, якій не може завдаватися будь-яка
шкода. З цієї точки зору не існує теми, яка б не стосувалася захисту і безпеки. Тут слід розуміти протидію будь-яким проявам неадекватної поведінки, в тому числі неприпустимість сексуальної, моральної образи, міжкультурного непорозуміння, захист від нещасних випадків, пожежі, зловживання
алкоголем чи наркотичними речовинами, зневажливого поводження, фізичного покарання тощо.
Кожен, хто працює з молоддю, повинен забезпечувати безпеку учасників і мати спроможність
виконувати необхідні дії, пов’язані з цим фундаментальним завданням. Кожен, хто працює з молоддю, повинен володіти дієвими навичками захисту та створення безпечного середовища для
молодих людей. Завдяки цьому досвід молоді стане таким, що здобувався в безпечному, ефективному і приємному середовищі.

БАГАТОМОВНІСТЬ
В комюніке Європейської Комісії „Багатомовний Союз” було висловлене прагнення Комісії використовувати свої програми для поширення багатомовності. Таке прагнення переслідує подвійну мету: з одного боку, сприяння створенню суспільства, яке б використовувало всі переваги багатомовності, з іншого боку – заохочення громадян до вивчення іноземних мов.
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Програма „Молодь в дії” досягає цих цілей завдяки створенню можливості для зустрічей молодих людей різних національностей, які розмовляють різними мовами. Попри те, що „Молодь
в дії” не є мовною програмою, вона є програмою неформальної освіти, яка надає молодим людям змогу ознайомитися з іншими мовами та культурами.

2.
ЯКИМ Є БЮДЖЕТ?
Загальний бюджет Програми „Молодь в дії” (2007-2013) становить 885,000,000 євро. Річний бюджет встановлюється Європейським Парламентом і Радою Європейського Союзу. Ця Інтернет
сторінка дозволить Вам ознайомитися з різними етапами затвердження бюджету. Бюджет програми знаходиться в бюджетній лінії 15.05.55
http://ec.europa.eu/budget/documents/2009_en.htm
Комісія зберігає за собою права не оприлюднювати усі виділені кошти.

3.
ЯКОЮ Є СТРУКТУРА ПРОГРАМИ „МОЛОДЬ В ДІЇ”?
Задля досягнення своїх цілей Програма „Молодь в дії” передбачає 5 операційних підпрограм,
які називаються Акціями.

АКЦІЯ 1 – МОЛОДЬ ДЛЯ ЄВРОПИ
АКЦІЯ 1 МІСТИТЬ ТАКІ ПІД-АКЦІЇ.
· Під-Акція 1.1. – Молодіжні обміни
Завдяки молодіжним обмінам групи молодих людей із різних країн віком від 13 до 25 років
отримують можливість зустрічатися, щоб більше дізнатися про інші культури та країни. Групи
разом планують молодіжні обміни на теми, які їх цікавлять.
· Під-Акція 1.2. – Молодіжні ініціативи
Ці заходи покликані підтримати групові проекти, розроблені на місцевому, регіональному та
національному рівнях. Також надається підтримка робочій мережі схожих проектів у різних
країнах. Метою такої підтримки є посилення європейського виміру, співпраці та обміну досвідом між молоддю. Молодіжні Ініціативи адресовані молоді у віці від 18 до 30 років. Молодь віком від 15 до 18 років може брати участь у таких проектах у супроводі молодіжних працівників
або тренерів.
· Під-Акція 1.3. – Молодіжні демократичні проекти
У межах цієї групи заходів підтримується участь молоді у демократичному житті їх місцевої,
регіональної чи національної громади або на міжнародному рівні. Вона доступна для молоді
віком від 13 до 30 років.
· Тематичні мережі
З огляду на збільшення впливу Програми, буде оголошено річний термін подачі заявок на підтримку мережевої діяльності.
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АКЦІЯ 2 – ЄВРОПЕЙСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА СЛУЖБА (ЄВС - EVS)

У цій акції молодь віком 18-30 років залучається до колективної або індивідуальної добровільної неоплачуваної праці.
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Метою Європейської волонтерської служби є підтримка участі молоді у різноманітних формах
волонтерської роботи всередині Європейського Союзу та поза його межами.

АКЦІЯ 3 – МОЛОДЬ У СВІТІ
У РАМКАХ АКЦІЇ 3 ПІДТРИМУЮТЬСЯ ТАКІ ПІД-АКЦІЇ:
· Під-Акція 3.1. – Співпраця з країнами-сусідами ЄС
У межах цієї групи заходів підтримуються проекти із країнами-сусідами, охопленими Європейською політикою добросусідства, зокрема молодіжні обміни, тренінги та мережеві проекти
у сфері молодіжної роботи.
· Під-Акція 3.2. – Співпраця з іншими країнами світу
Ця група заходів стосується співпраці у сфері молоді, зокрема обміну досвідом праці у країнах-партнерах та інших частинах світу. Це створює можливості для молодіжних обмінів та тренінгів для молоді й молодіжних працівників, налагодження партнерства та мереж молодіжних організацій.

АКЦІЯ 4 – СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ МОЛОДІ
АКЦІЯ 4 ПОДІЛЕНА НА 8 ПІД-АКЦІЙ.
· Під-Акція 4.1. – Підтримка органів європейського рівня, які працюють у сфері молоді
У межах цієї під-Акції надаються оперативні гранти для НУО, які працюють у молодіжній сфері
на європейському рівні і прагнуть досягнення загальних інтересів. Ця діяльність мусить бути
спрямована на сприяння участі молоді у громадському житті та розвиток європейських заходів
співпраці у молодіжній сфері.
· Під-Акція 4.2. – Підтримка Європейського молодіжного форуму
Грант надається щороку для підтримки діючих програм Європейського молодіжного форуму.
· Під-Акція 4.3. – Тренінги та налагодження мереж лідерів молодіжних організацій
Ця під-Акція підтримує тренінги для лідерів молодіжних організацій, особливо у сфері обміну
досвідом, експертними оцінками та практичними досягненнями, а також діяльність, яка може
привести до довгострокових якісних проектів, партнерства й створення мереж.
· Під-Акція 4.4. – Проекти, спрямовані на запровадження інновацій та підвищення якості
Ця під-Акція підтримує проекти, націлені на запровадження, втілення й поширення інноваційних підходів у сфері життя молоді.
· Під-Акція 4.5. – Інформаційна діяльність для молоді та лідерів молодіжних організацій
В рамках цієї під-Акції надається підтримка заходам європейського та національного рівня, покликаних надати доступ до інформаційних та комунікаційних послуг і розширити участь молоді у підготовці й розповсюдженні інформаційного продукту, приязного для споживача та
розрахованого на цю цільову групу. Задля цього також надається підтримка для європейських,
національних, регіональних та місцевих молодіжних порталів, покликаних розповсюджувати
специфічну молодіжну інформацію.
· Під-Акція 4.6. – Партнерство
Ця під-Акція передбачає фінансування партнерських стосунків із регіональними або місцеви-
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ми органами влади в контексті розвитку довгострокових проектів, які поєднують різні заходи
Програми.
· Під-Акція 4.7. – Підтримка структур Програми
Ця під-Акція фінансує структуру управління Програми, переважно Національні агенції.
· Під-Акція 4.8. – Додаткова оцінка Програми
Ця під-Акція буде використана Комісією для фінансування семінарів, колоквіумів та зустрічей,
покликаних вдосконалити втілення Програми та оцінити її результати.

АКЦІЯ 5 – ПІДТРИМКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ У МОЛОДІЖНІЙ СФЕРІ
АКЦІЯ 5 ПОДІЛЕНА НА 3 ПІД-АКЦІЇ:
· Під-Акція 5.1. – Зустрічі молоді та людей, відповідальних за молодіжну політику
Ця під-Акція підтримує співпрацю, семінари та структурний діалог між молоддю, лідерами молодіжного руху та особами, відповідальними за молодіжну політику. Йдеться про конференції, організовані країнами, які головують у Європейському Союзі, та Європейський молодіжний
тиждень.
· Під-Акція 5.2. – Підтримка діяльності у сфері розширення знань про життя молоді
Ця під-Акція підтримує засвоєння існуючих знань щодо пріоритетів у сфері життя молоді, здобутих у межах Методу відкритої координації.
· Під-Акція 5.3. – Співпраця з міжнародними організаціями
Ця під-Акція спрямована на підтримку співпраці Європейського Союзу з міжнародними організаціями, які працюють у сфері молоді, особливо Радою Європи, ООН або їх спеціалізованими
інституціями.

4.
ХТО ВТІЛЮЄ ПРОГРАМУ „МОЛОДЬ В ДІЇ”?
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ
Європейська Комісія відповідальна за безперешкодну реалізацію Програми „Молодь в дії”.
Вона регулює бюджет та встановлює пріоритети, визначає цільові аудиторії та критерії Програми, оцінює проведення загалом, наслідки та розвиток Програми на європейському рівні.
Європейська Комісія несе загальну відповідальність за нагляд та координацію діяльності Національних Агенцій. Національні агенції є національними офісами Програми, які створенні та
отримують підтримку від органів влади, відповідальних за молодіжну роботу, і знаходяться
у кожній країні-учасниці Програми. Європейська Комісія тісно співпрацює з Національними
Агенціями та здійснює нагляд за їх діяльністю.
У своїй діяльності Європейська Комісія спирається на Виконавчу агенцію з аудіовізуальних,
освітніх та культурних питань.
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Виконавча агенція з аудіовізуальних, освітніх та культурних питань (Виконавча агенція) заснована рішенням Європейської комісії 2005/56/ЕС від 14 січня 2005 і відповідає за втілення централізованих Акцій Програми „Молодь в дії”. Вона також відповідає за весь цикл виконання цих
проектів, від аналізу заявок на фінансування до кінцевого моніторингу. Агенція також відповідає за оголошення специфічних конкурсів.

А „МОЛ
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ВИКОНАВЧА АГЕНЦІЯ З АУДІОВІЗУАЛЬНИХ, ОСВІТНІХ ТА КУЛЬТУРНИХ ПИТАНЬ

Виконавча агенція виконує функції елементу системи підтримки, як це описано і частині А, секції 6, особливо що стосується Європейської волонтерської служби.
Агенція також відповідає за процедури страхування волонтерів, управління мережею Eurodesk,
організаціями колишніх волонтерів та молодіжною платформою Євромед.

НАЦІОНАЛЬНІ АГЕНЦІЇ
Втілення Програми „Молодь в дії” здійснюється переважно децентралізовано задля того, щоб
бути найближче до безпосередніх користувачів коштів й адаптуватися до умов розмаїття національних систем і ситуацій у сфері молодіжного життя. Кожна країна-учасник Програми
сформувала Національну агенцію (див. нижче). Ці Національні агенції реалізують Програму
на національних рівнях, вони є елементом зв’язку між Європейською Комісією, отримувачами
грантів на національному, регіональному та місцевому рівнях і самою молоддю. Завданнями
Національних агенцій є:
· Накопичення та поширення всебічної інформації про Програму „Молодь в дії”;
· Прозоре та неупереджене адміністрування процесу відбору поданих проектів, які фінансуватимуть на національному рівні;
· Забезпечення ефективного адміністрування;
· Налагодження співпраці із зовнішніми структурами, які допомагають впроваджувати Програму;
· Здійснення моніторингу та оцінки втілення Програми;
· Надання підтримки учасникам та ініціаторам проектів упродовж усього терміну проекту;
· Сформування дієвої мережі поміж всіма Національними агенціями та Комісією;
· Вдосконалення візуалізації Програми;
· Поширення інформації про Програму та її результати на національному рівні.
Національні агенції відіграють важливу роль як проміжні структури для розвитку молодіжної
роботи завдяки:
· Створенню можливостей для обміну досвідом;
· Проведенню тренінгів і накопиченню досвіду неформальної освіти;
· Підтримці таких вартостей, як соціальна активність, культурне розмаїття та громадянська
активність;
· Підтримці усіх видів молодіжних структур і груп, зокрема неорганізованих;
· Сприянню визнання неформальної освіти завдяки відповідним заходам.
Національні агенції також діють як структура підтримки для системи європейської співпраці
у сфері життя молоді.
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ІНШІ СТРУКТУРИ
Окремо від органів, зазначених вище, існують й інші структури, які забезпечують додаткову інформацію та поширюють досвід Програми „Молодь в дії”:

РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ SALTO
Ресурсні центри SALTO (підтримка навчання вищого рівня та тренінгові можливості) організовують тренінги та іншу співпрацю, спрямовану на підвищення якості проектів та сприяння
визнанню неформальної освіти.
Існують такі центри SALTO
· Ресурсний центр SALTO – культурна різноманітність знаходиться в Великій Британії
і проводить тренінги, надає ресурси і підтримку щодо тем ідентичності, віросповідання, етнічної приналежності, проводить навчання про те, як жити і працювати з відмінним і як включити процес міжкультурного навчання у проект Програми „Молодь в дії”.
· Ресурсний центр SALTO – Східна Європа і Кавказ (EECA) знаходиться у Польщі і підтримує
співпрацю між Програмними країнами та країнами Східної Європи і Кавказу.
· Ресурсний центр SALTO Євромед знаходиться у Франції і підтримує співпрацю між Програмними країнами та сусідніми країнами середземноморського регіону (MEDA), а також поширенням кращих практик Програми.
· Ресурсний центр SALTO – інтеграція знаходиться у Бельгії і розвиває тренінги з соціальної інтеграції, публікує матеріали і надає ресурси, необхідні для роботи з молодими людьми
з обмеженими можливостями задля підвищення їхньої участі у проектах Програми.
· Ресурсний центр SALTO – інформація працює в Угорщині і Швеції, розвиває і здійснює комунікацію між національними агенціями і іншими Ресурсними центрами SALTO.
· Ресурсний центр SALTO – активізація знаходиться у Бельгії і працює у напрямку створення простору для обговорення та виявлення досвіду і ідей, які б дозволяли розвивати якісні
активізаційні проекти.
· Ресурсний центр SALTO – Південно-Східна Європа (SEE) діє у Словенії і підтримує співпрацю між Програмними країнами та країнами-сусідами з Регіону Південно-Східної Європи.
· Ресурсний центр SALTO – тренінги і співпраця знаходиться в Німеччині і підтримує розвиток якісних тренінгових стратегій і тренінгових курсів; співпрацює з тренінговими інститутами та тренерами у плані тренінгів та їх якості. Координує запровадження „Молодіжного
паспорту”.

МЕРЕЖА EURODESK
Мережа Eurodesk пропонує інформаційні послуги та допомагає розповсюджувати інформацію,
що стосується Програми „Молодь в дії”. Національні партнери мережі пропонують розвинений інформаційний сервіс на національному, регіональному і локальному рівнях. Сервіс може
містити:
· сервіс відповідей на термінові запитання – через телефон, е-пошту, особисто та ін.,
· консультації та допомога,
· публікації та ресурси,
· зустрічі, конференції, семінари тощо,
· Інтернет-доступ до європейської інформації,
· тренінги і підтримка.
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Eurodesk займається адмініструванням Європейського молодіжного порталу, через який здійснюється онлайнове обслуговування.

ПРОГРА
М

Мережа робить свій внесок в оновлення даних на Європейському молодіжному порталі, займається його промоцією та розвитком. Окрім того, Eurodesk співпрацює з іншими молодіжними
інформаційними мережами, зокрема з Європейською агенцією з питань інформування та консультування молоді та з Європейською асоціацією „Молодіжна карта”.
Мережа Eurodesk пропонує також доступ до інформації, подій та публікацій для молоді й тих,
хто працює з молоддю, у сфері європейських можливостей щодо навчання, тренінгів, молодіжній сфері, та залучення молоді до участі у різних сферах життя Європи.

МОЛОДІЖНА ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА ЄВРОМЕД
Молодіжна платформа заснована з метою залучити все більше людей до співпраці та партнерства з країнами Середземномор‘я. Платформа має базу даних з пошуку партнерів, дискусійний
форум, інформації про країни та можливості фінансування.

ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛИШНІХ ВОЛОНТЕРІВ ЄВС
Ці структури працюють у сфері молоді та волонтаріату, зазвичай надають підтримку новим волонтерам, створюють можливості спілкування та обміну досвідом.
Для додаткової інформації слід контактувати з відповідною Національної агенцією або ж Виконавчою агенцією.

КОМЕНТАР:
Для інтенсифікації співпраці з країнами Східної Європи і Кавказу у Варшаві діє ресурсний центр
SALTO EECA, заснований у жовтні 2003-го року. Метою центру є інформування про можливості
участі регіону Східної Європи і Кавказу в Програмі „Молодь в дії” та надавати підтримку міжнародній співпраці у молодіжній сфері з країнами цього регіону. Центр займається інформуванням, організацією та проведенням тренінгів та розвитком партнерства. Для підсилення діяльності Центру створена Мережа інформаційних представників Програми у країнах регіону.
Дізнайтесь більше в мережі Internet на http://www.salto-youth.net/eeca

5.
ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ
„МОЛОДЬ В ДІЇ”?
Основними учасниками Програми є молоді люди та молодіжні працівники. Посередниками між
Програмою і учасниками є організації (промоутери). Отож, є два типи акторів: індивідуальні
(учасники) та „промоутери” (переважно офіційно зареєстровані організації). Умови участі тих
і інших залежать від країни, в якій вони проживають.

УЧАСНИКИ
Якщо Ви – молода людини віком від 13 до 30 років, яка на законних підставах мешкає в одній із
Програмних або Партнерських країн, то…
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Ви можете взяти участь у проекті залежно від особливостей Акції/під-Акції. Детальна інформація викладена в частині В.
Особливо слід зважати на:
Вищий віковий поріг – учасники не можуть бути старшими за означений вік до кінця терміну
подання проектних заявок. Наприклад, якщо найбільший означений вік становить 25 років, то
учасники мають бути не старшими за 25 років до кінця терміну прийняття проектних заявок.
Нижчий віковий поріг – учасники мають досягнути мінімального віку до означеного кінцевого
терміну подання проектних заявок. Наприклад, у нижчому віковому порозі, який починається
з 13 років, учасники мають досягти 13 років на кінцеву дату подання проектних заявок.

КОМЕНТАР:
Вікові рамки Програми „Молодь в дії” стали ширшими, у порівнянні з попередньою Програмою
МОЛОДЬ, яка була націлена лише на молодь віком від 15 до 25 років. Теперішні вікові межі для
певних напрямків є більшими – від 13 до 30 років, проте вік 15-25 залишається основним.

ОРГАНІЗАЦІЇ
Проекти Програми „Молодь в дії” подаються на фінансування та виконуються організаціями,
які виступають від імені молодих людей.
Якщо Ваша організація є
· неприбутковою неурядовою організацією,
· органом місцевого самоврядування,
· неформальною групою молоді,
· міжнародною організацією, яка працює у молодіжній сфері і на європейському рівні (має відділення у щонайменше 8 Програмних країнах),
· міжнародною неурядовою неприбутковою організацією,
· прибутковою організацією, яка організовує заходи у сфері молоді, культури і спорту.
юридично зареєстрованою в одній з Програмний або Партнерських країн, то…
Ви залежно від умов відповідної Акції можете втілювати проект в рамках Програми „Молодь
в дії”. У частині В ці умови пояснено детальніше.
Якщо Ваш проект отримав підтримку, ви стаєте грантоотримувачем (бенефіціаром) Програми
і з Вашою організацією укладуть грантову угоду (з окремими особами угоди не укладаються).

КРАЇНИ-УЧАСНИЦІ
Участь організацій і учасників з кожної країни залежить від кожної Акції. Детальніше ці умови
викладені у частині В.
Існує певна різниця між Програмними і Партнерськими країнами
· учасники та організації з Програмних країн можуть брати участь у всіх Акціях Програми „Молодь в дії”;
· учасники та організації з сусідніх Партнерських країн можуть брати участь лише у Акції 2 та
під-Акції 3.1;
· співпраця з іншими країнами світу, які підписали угоди з Європейською Спільнотою у молодіжній сфері, можлива в рамках Акції 2 та під-Акції 3.2 Програми.
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ПРОГРАМНІ КРАЇНИ
Країнами-учасницями Програми (Програмні країни) є:

Австрія
Бельгія
Болгарія
Великобританія
Греція
Данія
Естонія
Ірландія
Іспанія

Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Німеччина
Польща

Португалія
Румунія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Фінляндія
Франція
Чехія
Швеція

ПРОГРА
М

Члени Європейського Союзу (ЄС)

Країни-учасниці Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), що є членами
Європейського Економічного Простору (ЄЕП)
Ісландія

Ліхтенштейн

Норвегія

Країни-кандидати до ЄС
Туреччина

СУСІДНІ ПАРТНЕРСЬКІ КРАЇНИ
Програма „Молодь в дії” підтримує співпрацю між країнами-учасницями Програми та сусідніми
країнами-партнерами:

Південно-східна Європа

Східна Європа і Кавказ

Албанія
Боснія і Герцеговина
Македонія
Сербія
Косово (на підставі
резолюції ООН 1244/1999)
Хорватія
Чорногорія
Колишня Югославія

Азербайджан
Білорусь
Вірменія
Грузія
Молдова
Російська Федерація
Україна

Середземноморські
країни-партнери
Алжир
Єгипет
Ізраїль
Йорданія
Ліван
Марокко
Палестинська
Адміністрація Західного
Берегу й Сектору Газа
Сирія
Туніс

ІНШІ ПАРТНЕРСЬКІ КРАЇНИ СВІТУ
Співпраця в рамках Програми можлива з іншими Партнерськими країнами Світу, які підписали
відповідні угоди з Європейською Комісією у молодіжній сфері

19

КОМЕНТАР:
УВАГА!!! Україна є Партнерською країною, охопленою Європейською політикою добросусідства
(країна-сусід ЄС). Для України відкриті лише дві Акції Програми „Молодь в дії”:
· Акція 2 (Європейська Волонтерська Служба).
· Акція 3 (під-Акція 3.1) (Молодь в світі – міжнародні молодіжні обміни, тренінги та мережеві
проекти.
Окрім того, громадяни України можуть бути учасниками проектів, втілюваних ресурсними центрами SALTO-YOUTH та проектів у рамках Партнерства між Радою Європи та Європейською Комісією.

ВІЗИ
Загалом учасники Програми „Молодь в дії” з країн, які не є членами ЄС і приїздять до країн ЄС,
та учасники з країн ЄС, які їдуть за межі Європейського Союзу для участі у різноманітних молодіжних проектах, повинні подати заяву на отримання візи для в’їзду/виїзду у/з країну/країни, де
відбуватиметься проект. Молоді люди, які мешкають на території ЄС, але мають громадянство
інших країн, можуть також потребувати візу для в’їзду в іншу країну ЄС.
За отримання віз відповідають організація-заявник та усі партнери проекту. Вони разом повинні владнати процес отримання віз та переконатися, що будь-які необхідні візи будуть отримані перед запланованими заходами. Рекомендується отримати візу завчасно, адже цей процес
може тривати декілька тижнів.
Щоб забезпечити молодіжні організації, молодіжних працівників та лідерів належними рекомендаціями та допомогою при поданні документів на отримання довгострокової чи короткочасної візи (залежно від тривалості проектів), Комісія опублікувала декілька загальних порадників щодо отримання віз учасниками проектів в межах Програми „Молодь в дії”. Документ
можна завантажити на Інтернет-сторінці Комісії.
Національні агенції та Виконавча агенція також можуть надавати подальші рекомендації та підтримку щодо віз, дозволів на перебування, соціального страхування тощо.

КОМЕНТАР:
Громадяни України потребують візи для виїзду в усі Програмні країни, натомість громадяни
більшості країн, які можуть брати участь у проектах Програми „Молодь в дії” (програмних
і партнерських) мають право безвізового в‘їзду на територію України. Це полегшує реалізацію
проектів в Україні, натомість у випадку виїзду українських учасників за кордон організатори
повинні забезпечити їх необхідними документами для отримання візи. При підготовці проекту
варто вивчити вимоги до подачі документів на отримання візи та відразу обумовити терміни
надсилання листів-запрошень та супровідних документів. Усі партнери повинні нести однакову
відповідальність за приїзд учасників у відповідну країну для участі в проекті.

6.
ПІДТРИМКА ТА СПРИЯННЯ.
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД
Програма “Молодь в дії” надає системну підтримку учасникам Програми, від першого контакту
з Програмою і через процес подання заявки до реалізації та оцінки проекту.
Цей підхід не повинен суперечити чесному і відкритому процесу відбору проектів. Він лише
означає забезпечення рівного доступу до Програми у зв’язку з тим, що деякі групи потребують
більшої допомоги, консультацій, опіки і моніторингу.
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Європейська тренінгова стратегія Програми „Молодь в дії” націлена на підвищення якості системи
підтримки молодіжної діяльності та стабільності організацій громадянського суспільства, які працюють з молоддю. Впровадження стратегії координує Європейська Комісія, вона є наріжним каменем якісного підходу до Програми і включає в себе комунікацію, визнання неформального досвіду
навчання, співпрацю з усіма зацікавленими акторами, а також дослідження у сфері молоді і освіти.

ПРОГРА
М

ТРЕНІНГОВА СТРАТЕГІЯ ПРОГРАМИ „МОЛОДЬ В ДІЇ”

А „МОЛ
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Важливим принципом дії Програми „Молодь в дії” є доступ учасників до допомоги, тренінгів та
консультацій. Національні агенції на мережа Eurodesk надають інформаційну та тренінгову підтримку на локальному рівні, а на центральному така допомога надається зі сторони Виконавчої
агенції і мережі центрів SALTO.

Тренінгова стратегія є основним інструментом Програми, який використовується для досягнення стабільності у професійній діяльності молодіжних працівників та інших ключових акторів. Стратегія передбачає можливості для молодіжних працівників набувати необхідні вміння
і кваліфікації, особливо у сфері неформальної освіти і роботи з молодими людьми на європейському рівні і в європейському контексті.
Ключові елементи Тренінгової стратегії:
· плани з тренінгів і співпраці (ТСР) – інструмент Національних агенцій для їх якісної роботи
в якості посередників,
· тренінги для працівників Національних агенцій та інших структур Програми,
· ресурсні центри SALTO, які пропонують тематичну допомогу Національним агенціям, організаціям і окремим особам,
· Акція 4.3 – тренінги і мережева діяльність для тих, хто працює у сфері молоді, та молодіжних
організацій.

ВИКОНАВЧА АГЕНЦІЯ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ
ТА АУДІОВІЗУАЛІЗАЦІЇ
Виконавча Агенція з аудіовізуальних, освітніх та культурних питань надає підтримку через сервіс „Яка допомога потрібна”. Сервіс слугує досягненню високих якісних стандартів в проектному менеджменті та технічній підтримці усіх акторів, залучених до європейських та міжнародних
молодіжних проектів і звертає особливу увагу на учасників та організації, які знаходяться в країнах, де немає Національних агенцій (Південно-Східна Європа, Східна Європа і Кавказ, Середземномор’я, Латинська Америка, Азія та регіон Карибів).
Зокрема, молодіжний сервіс „Яка допомога потрібна”:
· надає відповідь на специфічні запитання від організацій та учасників,
· допомагає в отриманні віз та поширює кращі практики подолання перешкод, які стоять на
шляху транснаціональної мобільності,
· надає допомогу в кризовому менеджменті.

НАЦІОНАЛЬНІ АГЕНЦІЇ
Національні агенції проводять тренінги на надають загальну інформацію про можливості навчання для підготовки і реалізації проекту.
Кожна Національна агенція:
· пропонує національні та міжнародні тренінги, семінари, творчі майстерні для тих, хто вже
задіяний у проекти Програми „Молодь в дії”,
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· надає консультації, інформацію і допомогу учасникам, координаторам проектів, дійсним
і потенційним партнерам і грантоотримувачам на стадії планування і реалізації проекту,
· допомагає в розбудові, розвитку і консолідації транснаціонального партнерства між різними
учасниками Програми,
· надає інформацію про Програму, її правила і принципи,
· організовує конференції, зустрічі, семінари та інші заходи, які націлені на інформування про
Програму, покращення менеджменту, поширення результатів і кращих практик.

РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ SALTO
Метою Ресурсних центрів SALTO є допомога у покращенні якості проектів, фінансованих Програмою „Молодь в дії” в пріоритетних сферах. У цих пріоритетних сферах SALTO надає ресурси,
інформацію та проводить тренінги для Національних Агенцій та осіб, задіяних в європейській
молодіжній роботі, і сприяє визнанню неформальної освіти.
Діяльність SALTO включає:
· організацію тренінгових курсів, навчальних візитів, форумів і заходів з розвитку партнерства,
· розвиток і документацію методів і методик тренінгової та молодіжної роботи,
· інформування про тренінгові заходи європейського рівня через розповсюдження Європейського тренінгового календаря,
· публікацію практичних матеріалів,
· поточне інформування про молодіжну роботу в Європі і пріоритети,
· координацію „Молодіжного паспорта”.

МЕРЕЖА EURODESK
Мережа Eurodesk пропонує інформаційні послуги для молоді й тих, хто працює з молоддю,
у сфері європейських можливостей щодо навчання, тренінгів, молодіжній сфері, та залучення
молоді до участі у різних сферах життя Європи. Мережа Eurodesk пропонує також сервіс відповідей на термінові запитання, доступ до інформації, подій та публікацій.

ПАРТНЕРСТВО МІЖ КОМІСІЄЮ ТА РАДОЮ ЄВРОПИ У СФЕРІ МОЛОДІ
Партнерство між Європейською Комісією та Радою Європи у сфері молодіжної політики, досліджень та молодіжної роботи (Партнерство) ставить за мету розширення співпраці між
двома інституціями задля розвитку цілісної стратегії в молодіжній сфері. Партнерство пропонує тренінги, семінари, мережеві зустрічі для молодіжних працівників, молодіжних лідерів,
тренерів, дослідників, політиків, експертів і практиків та здійснює свій внесок у Структурований діалог.
Діяльність Партнерства концентрується на питаннях європейського громадянства та правової
освіти; міжкультурного діалогу та співпраці; якості молодіжної роботи і тренінгів; визнання та
публічності молодіжної роботи; кращого взаєморозуміння та освіченості молодих людей; розвитку молодіжної політики; розуміння поваги до культурного різноманіття. Певна частина діяльності має регіональний вимір, особливо це стосується країн, не охоплених Європейською
політикою добросусідства.
Партнерство керує роботою Європейського центру знань із питань молодіжної політики, підтримує дослідницьку базу даних молодіжної політики у Європі, працює задля обміну інформацією і діалогу між політиками, практиками та дослідниками.
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Результатом діяльності Партнерства є поширення тренінгових модулів через портал, публікацію досліджень та видання тренінгових методичних посібників (T-kits), які можна використовувати для підготовки й втілення проектів.

Детальнішу інформацію про Партнерство можна отримати у Секретаріаті, який знаходиться
у Страсбурзі.

ПРОГРА
М

Роботу партнерства організовує Секретаріат, підзвітний Раді Європи і Європейській Комісії.

МОЛОДІЖНА ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА ЄВРОМЕД
Платформа діє у напрямку організації обміну кращими практиками, створення мереж, співпраці та підвищення спроможності організацій у Середземноморському регіоні.
Платформа містить:
· базу даних для пошуку партнерів,
· дискусійний форум,
· інформацію про країни та життя молоді,
· інформацію про можливості фінансування молодіжних ініціатив,
· зустрічі для молодіжних організацій регіону,
· друкований та онлайновий часопис.

23

Частина В
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКЦІЇ
У цій частині Ви знайдете інформацію про кожну Акцію і під-Акцію Програми, а саме:
· завдання Акції/під-Акції,
· опис проектів, підтриманих в рамках Акції/під-Акції,
· таблиця критеріїв оцінки проектів, які подаються на фінансування в рамках Акції/Під акції,
· додаткову корисну інформацію, яка дозволить зрозуміти, які проекти підтримуються в рамках кожної Акції/під-Акції,
· таблицю правил фінансування, які застосовуються до проектів у рамках Акції/під-Акції,
· поради для розвитку успішного проекту, який може бути підтриманий у рамках Акції/під-Акції,
Перед тим як подати заявку, радимо ретельно перечитати цю частину посібника, яка стосується Акції/під-Акції, у рамках якої ви хочете реалізувати свій проект.

КОМЕНТАР:
Організації і учасники з України можуть брати участь у Акції 2 та під-Акції 3.1. Далі надаємо опис
лише цих напрямків.

1.
АКЦІЯ 2 – ЄВРОПЕЙСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА СЛУЖБА
ЗАВДАННЯ
Метою Європейської волонтерської служби (ЄВС) є підтримка солідарності, активного громадянства та взаєморозуміння між молодими людьми.

ЩО ТАКЕ ПРОЕКТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ?
У рамках проекту Європейської волонтерської служби молода людина може стати волонтером
в іншій країні, ніж країна проживання. Така волонтерська діяльність може тривати до 12 місяців.
ЄВС – це справжній “навчальний сервіс”, націлений на підвищення почуття солідарності, коли
волонтери отримують нові вміння, вивчають нову мову, відкривають для себе нові культури,
а громади, в яких вони працюють, отримують новий досвід.
Проект ЄВС складається з трьох етапів:
· планування і підготовка,
· реалізація,
· оцінка/евалюація (включаючи підсумовування і можливе продовження).
Проект повинен відповідати принципам неформальної освіти.
Функціонування ЄВС може здійснюватися у різноманітних сферах: культура, молодь, спорт,
соціальна допомога, культурна спадщина, мистецтво, цивільна оборона, навколишнє середовище, розвиток співпраці тощо. Проектами не передбачається ризиковане втручання у гострі
посткризові ситуації (гуманітарна допомога, безпосередня допомога після катастроф тощо).
У рамках ЄВС можна планувати одну або декілька діяльностей.

ІНФОРМ
АЦІЯ ПР
О АКЦІЇ

ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВС
Діяльність ЄВС складається з трьох основних компонентів:
Волонтерська служба: Волонтер здійснює свою діяльність не в країні свого постійного проживання. Ця діяльність є неоплачуваною, неприбутковою та триває повний робочий день упродовж певного терміну. Вона спрямована на благо громади, в якій волонтер перебуває під час
втілення свого проекту.
Тренінговий цикл і евалюація: Організація, яка реалізовує проект, повинна забезпечити
участь волонтера у таких заходах:
· тренінг перед від’їздом,
· вступний тренінг після прибуття,
· проміжний евалюаційний тренінг (для волонтаріату, що триває більше 4-ьох місяців),
· евалюація волонтаріату.
Усі тренінгові курси повинні відповідати мінімальним стандартам якості, встановлених Європейською Комісією. Детальнішу інформацію можна отримати на Інтернет-сторінці Комісії.
Більше інформації про тренінговий цикл та евалюацію – у підрозділі „Що ще треба знати про
ЄВС?”
Підтримка волонтера: організації повинні забезпечити особисту, робочу, мовну та організаційну підтримку для кожного волонтера, залученого до проекту.
Більше інформації – у підрозділі „Що ще треба знати про ЄВС?”
Проект ЄВС, до якого залучаються молоді люди з обмеженими можливостями, повинен містити
специфічні елементи, які б гарантували відповідну підтримку волонтера.
Залежно від кількості організацій та волонтерів, проект може бути індивідуальним або груповим.
· Індивідуальний волонтаріат: 1 волонтер, який висилається однією організацією до іншої.
· Груповий волонтаріат: від 2 до 100 волонтерів, які висилаються однією або декількома організаціями до однієї або декількох організацій. Відмінною рисою групового волонтаріату
є те, що волонтери здійснюють свою діяльність в один час і в одній тематичній спрямованості. Груповий волонтаріат може здійснюватися в рамках певного заходу; тоді вимагається особливе партнерство з інституцією, яка займається організацією, а діяльність усіх волонтерів
повинна стосуватися саме цього заходу.

ХАРТІЯ ЄВС
Хартія Європейської волонтерської служби є частиною Ключових положень Програми „Молодь
в дії”. Вона окреслює ролі організацій, які висилають, приймають та координують діяльність
волонтерів, і описує головні принципи та встановлює стандарти якості ЄВС. Кожна організація
ЄВС дотримується положень, зазначених у цій Хартії.
Організації, слідуючи положенням Хартії, разом визначають завдання та обов’язки в рамках
проекту. Розподіл завдань і обов’язків закріплюється у формальній Угоді про діяльність в рамках ЄВС.
Більше інформації про Хартію та Угоду – у підрозділі „Що ще треба знати про ЄВС?”

ЧИМ НЕ Є ЄВС
· ЄВС – це не принагідне, неструктуроване волонтерство при неповній зайнятості.
· ЄВС – це не стажування і не підприємництво.
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ЄВС – це не оплачувана робота, і вона не підміняє її.
ЄВС – це не відпочинок і не туризм.
ЄВС – це не мовні курси.
ЄВС – це не експлуатація дешевої робочої сили.
ЄВС – це не навчання чи закордонне стажування на час відпустки.

КРИТЕРІЇ УЧАСТІ У ПРОЕКТІ ЄВС
КРИТЕРІЇ ДОСТУПУ

Організації, які допускаються до участі
в проекті

Кожна організація має бути:
· Неприбутковою неурядовою організацією; або
· Місцевим або регіональним органом влади/самоврядування; або
· Організацією, яка працює у сфері молоді на європейському рівні; або
· Міжнародною урядовою організацією; або
· Прибутковою організацією (якщо вона організовує заходи у сфері молоді,
спорту або культури).
Кожна організація повинна знаходитися у Програмній, сусідній Партнерській країні, або в іншій Партнерській країні світу.
Організації, які знаходяться в Програмний країнах або країнах ПівденноСхідної Європи повинні мати акредитацію.

Ролі організацій

Організації, які реалізовують проект ЄВС, мають такий статус: організаціякоординатор (ОК), організація, що висилає (ОВ), організація, що приймає
(ОП).
Незалежно від кількості і типу волонтаріату, у проекті може бути лише одна
ОК, вона не обов’язково повинна мати статус ОВ чи ОП. У випадку індивідуального волонтаріату одна з організацій виконує роль ОК.

Кількість організацій

Індивідуальний волонтаріат: дві організації (одна ОВ + одна ОП) з різних
країн, з який принаймні одна має бути з країни ЄС.
Груповий волонтаріат: дві або більше організацій (одна або більше ОВ +
одна або більше ОП) з різних країн, з який принаймні одна має бути з країни
ЄС.
Кількість організацій з Партнерських країн не може перевищувати кількості організацій з Програмних країн. Цей критерій не є обов’язковим до
виконання у рамках волонтаріату, якщо це правило виконане у рамках усієї
діяльності в рамках ЄВС.

Учасники

Молоді люди віком від 18 до 30 років, резиденти однієї з Програмних або
Партнерських країн.
Доступ до ЄВС не залежить від походження.
Волонтери з обмеженими можливостями можуть бути у віці від 16 років.
Після подачі заявки слід визначитися з особою волонтера.
Проект ЄВС: від 1 до 100 волонтерів. Індивідуальний волонтаріат:
1 волонтер. Груповий волонтаріат: від 2 до 100 волонтерів

Кількість учасників
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Якщо до проекту залучаються Партнерські країни, то кількість волонтерів
з Партнерських країн не може перевищувати кількість волонтерів з Програмних країн. Винятком є проекти, які передбачають участь лише одного
волонтера з Партнерської країни.

Місце
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Волонтаріат може відбуватися в одній з Програмних або Партнерських
країн. Вибір країни залежить від країни походження волонтера.
Волонтер з Програмної країни може поїхати на волонтаріат в одну з Програмних або Партнерських країн.
Волонтер з сусідньої або іншої Партнерської країни може виїхати на
волонтаріат лише до Програмної країни.
Тривалість проекту

Тривалість волонтаріату

До 24 міс.
Індивідуальний або груповий волонтаріат, до якого залучено менше
10 волонтерів: мінімум 2 – максимум 12 місяців.
Індивідуальний або груповий волонтаріат, до якого залучено щонайменше 10 волонтерів: мінімум 2 тижні – максимум 12 місяців
Волонтаріат, до якого залучені молоді люди з обмеженими можливостями: мінімум 2 тижні – максимум 12 місяців
Волонтер може брати участь лише в одній діяльності. Виняток: волонтери
з обмеженими можливостями можуть брати участь у волонтаріаті більшу
кількість разів, але сумарна тривалість волонтаріату не може перевищувати 12 місяців.

Програма волонтаріату

Огляд проекту та план типового робочого тижня волонтера повинен подаватися в додатку до заявки на фінансування.
Організація, яка подає заявку, повинна знаходитися в одній з Програмних
країн або Партнерських країн Південно-Східної Європи.

Хто може подавати
заявку на фінансування?

Заявки, які подаються до Національних агенцій (див далі., „Куди подавати заявку?”):
Одна з організацій, яка бере на себе роль координатора, подає заявку на
фінансування всього проекту до своєї Національної агенції (одностороннє
фінансування) від імені усіх партнерів. Це означає, що або всі організації, що
висилають, або усі, що приймають, повинні знаходитися в країні організації,
що координує.
Заявки, які подаються до Виконавчої агенції (див далі., „Куди подавати
заявку?”):
Одна з організацій, яка бере на себе роль координатора, подає заявку на
фінансування всього проекту до своєї Національної агенції (одностороннє
фінансування) від імені усіх партнерів.
Заявку слід подавати до одного з вказаних термінів, залежно від дати початку реалізації проекту (детальніше в частині C).

Коли подавати заявку на фінансування?

Куди подавати заявку на фінансування?

Винятком можуть бути проекти, які передбачають залучення молоді з
обмеженими можливостями і які триватимуть від 2 тижнів до 2 місяців. Їх
можна розглянути за два тижні до визначеного часу засідання комісії. Детальнішу інформацію про графік роботи комісії можуть надати Національні
та Виконавча агенції.
Заявки, які розглядає Виконавча агенція:
· заявки від організацій, які працюють на європейському рівні,
· заявки від організацій з країн Південно-Східної Європи,
· заявки, які передбачають участь партнерів з інших Партнерських країн
світу,
· заявки від міжнародних урядових організацій,
· заявки від прибуткових організацій, які організовують заходи у сфері
молоді, спорту і культури,
· заявки на проекти, пов‘язані з великими європейськими подіями (європейська столиця культури, європейські спортивні чемпіонати тощо).
Заявки, які розглядають Національні агенції:
заявки від усіх інших організацій, які знаходяться в Програмних країнах.
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Як подавати заявку
на фінансування?

Заявка повинна відповідати вимогам Програми, як це описано у частині С
даного посібника.

Інші критерії

Попередній візит (лише для волонтаріату, який залучає молодь з обмеженими можливостями). Якщо у проекті передбачений попередній візит, то він
повинен відповідати таким критеріям:
· тривалість: максимум 2 дні (не враховуючи час на подорож)
· кількість учасників: максимум, 1 представляє організацію, що висилає;
якщо є другий учасник, то це має бути майбутній волонтер
· програма: поденна програма візиту, долучена в додатку до заявки.
Ментор: Організація, що приймає, повинна визначити ментора. Ним не
може бути особа, яка керує діяльністю волонтера.
Процес відбору волонтера: Організація гарантує прозорий спосіб відбору
волонтера.

КРИТЕРІЇ ВИКЛЮЧЕННЯ
Підписуючи заявку на фінансування, організація-заявник засвідчує, що вона не перебуває у стані, який
би перешкодив їй отримання фінансування з коштів ЄС.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
Фінансова спроможність

Заявник повинен продемонструвати наявність постійних джерел підтримки
його діяльності на період, заявлений для проекту.

Операційна спроможність

Заявник повинен продемонструвати наявність відповідних кваліфікацій та
мотивацій для реалізації запропонованого проекту.

КРИТЕРІЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Проекти оцінюються з огляду на такі критерії:

Відповідність завданням і пріоритетам Програми (30%)

Відповідність до:
· загальних завдань Програми,
· специфічних цілей Програми,
· специфічних цілей Акції,
· постійних пріоритетів Програми,
· щорічних пріоритетів програми на Європейському і національному
(якщо такі є) рівнях,
· Якість дизайну проекту
(якість партнерства, участі партнерів у проекті; якість процесу відбору волонтера; якість підготовчого етапу; якість волонтаріату та завдань волонтера; якість системи підтримки і тренінгів, які пропонуватимуться волонтеру;
якість кризового менеджменту; якість специфічних елементів проекту, який
включає залучення молоді з обмеженими можливостями)

Якість проекту
і запропонованих
методів (50%)

· Якість змісту і методології проекту
(відповідність до критеріїв якості Хартії ЄВС; активна участь волонтера;
можливості соціального і особистісного розвитку волонтера; роль ментора;
міжкультурний вимір; європейський вимір)
· Якість впливу проекту
(вплив і ефект мультиплікації; прозорість/візуалізація Програми „Молодь
в дії”; поширення і використання результатів).
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· Залучення молодих людей з обмеженими можливостями
· Географічний баланс учасників, залучений до проекту.
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Профіль учасників
(20%)

ЩО ЩЕ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЄВС?
РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ЄВС.
Визначення ролей партнерів у проектах (організацій, які висилають, приймають волонтерів або
координують волонтаріат), загальні принципи та основні стандарти якості закріплено в Хартії
ЄВС. Текст Хартії розміщено наприкінці цієї глави.
Хартія визначає, що організації спільно визначають завдання і відповідальність. Нижче подано
пропозиції щодо розподілу обов’язків (у деяких випадках ці завдання повинні виконуватися
лише визначеною організацією).

Організація-координатор
· несе фінансову та адміністративну відповідальність за подання заявки до Національної або Виконавчої агенції;
· у співпраці з організаціями, що висилають і приймають волонтерів, координує весь проект;
· відповідно до розподілу обов‘язків, зазначених в угоді, розподіляє кошти гранту ЄВС між організаціями, що висилають і приймають;
· забезпечує участь волонтерів у повному тренінговому циклі і евалюації;
· здійснює підтримку волонтера в організації, що приймає;
· виконує усі або деякі адміністративні функції організацій, що висилають або приймають;
· разом з організаціями, що висилають і приймають, забезпечує обов’язкове страхування волонтерів
у порядку, визначеному Програмою;
· при потребі і разом з організаціями, що висилають і приймають, займається процесом отримання
віз, а Національні/Виконавча агенції можуть надати лист підтримки;
· разом з організаціями, що висилають і приймають, заповнює і видає “Молодіжний паспорт” волонтерам, які хочуть його отримати;

Організація, що висилає
·
-

Підготовка
допомагає волонтеру знайти і контактувати з організацією, що приймає,
забезпечує участь волонтера у тренінгу перед від’їздом,
в міру індивідуальних потреб волонтера організовує підготовку волонтера перед виїздом.

· Спілкування під час волонтаріату
- протягом проекту утримує контакт з волонтером і організацією, що приймає.
·
-

Відразу ж після повернення волонтера
забезпечує участь волонтера в евалюації,
допомагає волонтеру реінтегруватися у свою спільноту,
створює можливості для обміну досвідом,
мотивує волонтера до поширення і використання результатів,
інформує про можливості подальшої освіти, тренінгів або працевлаштування.
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Організація, що приймає
· Ментор
- визначає ментора, відповідального за опіку над волонтером.
· Кваліфікаційна підтримка
- пропонує опіку зі сторони досвідченого персоналу.
· Особиста підтримка
- надає волонтеру особисту підтримку,
- створює умови для інтеграції волонтера у місцеву спільноту, знайомства з іншими молодими людьми, соціалізації, дозвілля тощо,
- при можливості сприяє контактам волонтера з іншими волонтерами ЄВС.
· Тренінговий цикл, евалюація і мовна підтримка
- забезпечує участь волонтера у тренінгу після приїзду та на проміжному тренінгу,
- створює умови для вивчення мови.
· Принципи волонтаріату
- забезпечення загального доступу до ЄВС: організація, що приймає, не може висувати вимоги щодо
волонтера певної етнічної приналежності, сексуальної орієнтації, політичних поглядів тощо; заборонено впровадження вимоги певного рівня освіти як критерію,
- створення можливостей виконувати завдання, у яких волонтер може втілити власні ідеї, творчість
і досвід,
- чітке визначення навчальних можливостей волонтера.
· Проживання і харчування
- створення прийнятних умов проживання і харчування (або покриття витрат на харчування, включаючи вихідні) волонтера.
· Місцевий транспорт
- забезпечення переїздів волонтера.
· Кишенькові
- щомісячна або щотижнева виплата кишенькових коштів волонтера.

ЩО ТАКЕ УГОДА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ В РАМКАХ ЄВС?
Для забезпечення прозорої і відкритої реалізації проекту організації та волонтери укладають
Угоду про діяльність ЄВС. Угода є внутрішнім формальним підтвердженням ролей та відповідальності, містить опис завдань, окреслює робочий час та практичні засади роботи, а також передбачений навчальний процес та його цілі. Угода чітко розподіляє обов’язки між партнерами
й зазначає відповідний розподіл гранту.
Угода скріплюється оригінальними підписами офіційних представників усіх залучених організацій та волонтерів, які вказані в заявці. Усі підписанти отримують копію Угоди і визнають її зобов’язуючою для себе. У разі сумнівів, критерії та правила ЄВС переважають над положеннями
Угоди про діяльність.
Програма „Молодь в дії” ставить мінімальні вимоги до змісту Угоди, дозволяючи учасникам
проекту самостійно визначити формат і рівень деталізованості документу. Мінімальні вимоги
щодо Угоди, доповнень і поправок вказані в аплікаційній формі.
Організація-координатор повинна вислати копію Угоди до Національної/Виконавчої агенції,
яка затверджувала проект.
Якщо у рамках проекту передбачено більше однієї діяльності, організація-координатор повинна укласти Угоди щодо кожного типу діяльності.
Угода подається або разом з заявкою на фінансування, або пізніше, але не пізніше, ніж 6 тижнів
до початку діяльності.
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Після цього усі процедури платежів встановлюються в угоді з грантоотримувачем (більше інформації у частині С)

ЯКІ ТРЕНІНГИ І ЕВАЛЮАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПОВИНЕН ВІДВІДАТИ
ВОЛОНТЕР?
ТРЕНІНГ ПЕРЕД ВІД’ЇЗДОМ
Тренінг перед від’їздом проводиться для обговорення очікувань волонтера, розвитку мотивації, інформування про країну та Програму „Молодь в дії”. Тренінг є місцем зустрічі волонтерів та
колишніх волонтерів ЄВС. Тривалість тренінгу – 3 дні.

ТРЕНІНГ ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ
Тренінг після прибуття відбувається в країні, в яку приїхав волонтер. На тренінгу волонтер дізнається більше про країну, оточення, знайомиться з іншими волонтерами. Такий тренінг переважно триває 7 днів.

ПРОМІЖНИЙ ЕВАЛЮАЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ (ПІСЛЯ ПОЛОВИНИ ТЕРМІНУ ПЕРЕБУВАННЯ,
ЛИШЕ ДЛЯ ВОЛОНТАРІАТУ, ЩО ТРИВАЄ БІЛЬШЕ 4-ОХ МІСЯЦІВ)
Проміжний евалюаційний тренінг дозволяє оцінити дотеперішню діяльність волонтера, а також
зустрітися з іншими волонтерами з різних країн. Тривалість тренінгу – 2-5 днів.

ЕВАЛЮАЦІЯ ВОЛОНТАРІАТУ
Евалюація стосується усього волонтаріату: мети, завдань, мотивації, очікувань і завдань, які виконував волонтер. Це зустріч волонтера і організації, що його висилала, на якій обговорюється
все, що відбувалося протягом проекту, а також питання включення волонтера і рідну спільноту.
Тривалість – 3 дні.

ХТО ОРГАНІЗОВУЄ ТРЕНІНГИ І ЕВАЛЮАЦІЙНІ ЗАХОДИ?
Волонтери мають право і обов’язок брати участь у цих тренінгах і евалюаційних зустрічах.
Відповідальність за їх організацію несуть різні організації, залежно від місця проведення заходу.
Тренінги та евалюація, які відбуваються у Програмних країнах, організовують Національні агенції (також і для волонтерів, які беруть участь у проектах, затверджених Виконавчою агенцією).
Тренінги та евалюація, які відбуваються у країнах Південно-Східної Європи, організовує Ресурсний центр SALTO SEE (також і для волонтерів, які беруть участь у проектах, затверджених
Виконавчою агенцією).
У виняткових випадках агенція, яка надала грант (Національна або Виконавча) може уповноважити грантоотримувачів на організацію деяких заходів, якщо така необхідність зазначена
в аплікаційній формі.
У всіх інших Партнерських країнах тренінги організовують організації, що координують, висилають або приймають волонтерів. Тренінги проводяться згідно зі стандартами, описаними
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в посібнику Європейської Комісії „Тренінг для волонтерів: рекомендації та мінімальні стандарти якості” (див. Інтернет-сторінку Комісії). Ці організації отримують відповідне фінансування, а додаткові витрати повинні обґрунтовуватися в аплікаційній формі.
У країнах Східної Європи та Кавказу Ресурсним центром SALTO EECA створена система підтримки для проведення згаданих вище тренінгів в Партнерських країнах Східної Європи
і Кавказу.

ЩО ТАКЕ АКРЕДИТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЄВС?
Акредитація здійснюється з метою отримання доступу до ЄВС та підтвердження загальних
стандартів якості ЄВС.

ХТО?
Будь-яка організація у Програмній країні або країні Південно-Східної Європи, яка прагне висилати, приймати волонтерів, або координувати проекти ЄВС має бути акредитована. Організації
з країн, які не є країнами-учасницями Програми або країнами Південно-Східної Європи, можуть брати участь у проектах ЄВС без акредитації.

ЯКИМ ЧИНОМ?
Для отримання акредитації організації подають на розгляд „Подання про зацікавленість”, яке
переважно містить загальну мотивацію та ідеї щодо заходів ЄВС. Одна і та сама організація
повинна подати заявку на акредитацію різних типів діяльності (як організація, що приймає,
відсилає або координує).

КОЛИ?
„Подання про зацікавленість” можуть подаватися в будь-який час, бажано не пізніше, ніж 6 тижнів до терміну подачі заявки (задля уникнення ситуації, коли проект може бути відхилений через те, що організація не встигла отримати акредитацію).

КУДИ?
Акредитацію здійснюють:
· Виконавча Агенція: для а) Європейських неурядових організацій; б) міжнародних міжурядових організацій; в) прибуткових організацій, які організовують заходи у сфері молоді,
спорту і культури;
· Національні Агенції відповідають за акредитацію організацій у відповідних Програмних
країнах;
· Ресурсний Центр SALTO для Південно-Східної Європи займається акредитацією організацій у Південно-Східній Європі.
Зауваження: Подання про зацікавленість подається англійською мовою.

ЩО ДАЛІ?
Зазвичай процес акредитації триває до шести тижнів після отримання „Подання про зацікавленість”. У випадку позитивного рішення, орган акредитації присвоює організації унікальний
номер; цей номер вказується в аплікаційній формі.
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Акредитація дійсна на час, зазначений у Поданні, щонайбільше 3 роки. Після завершення терміну акредитації, вона може бути поновлена шляхом нового Подання.
Основою акредитації ЄВС є згода організацій долучитися до „Хартії ЄВС”.
Акредитація може бути анульована у будь-який момент у разі недотримання положень Хартії ЄВС.
Список усіх акредитованих організацій публікується в Інтернет-базі даних, що допомагає зацікавленим організаціям знайти партнерів (http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm).

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ВІДБІР ВОЛОНТЕРІВ?
Волонтери відбираються без огляду на етнічну приналежність, релігію, сексуальну орієнтацію,
політичні погляди тощо. Наявні кваліфікації, рівень освіти, специфічний досвід і рівень володіння мовою, вищий від базового, не можуть бути критеріями відбору. У випадку особливих
завдань і діяльності волонтера, можна вимагати специфічний профіль, але не на основі професійної підготовки чи освітнього рівня.

СТРАХУВАННЯ ЄВС
За змогою кожен волонтер має бути включений до плану спільного страхування волонтерів
ЄВС, яке по можливості доповнюється національною системою соціального страхування.
За страхування волонтера відповідає організація-координатор, спільно з організаціями, що висилають і приймають. Процедура надання страхування має бути завершена до початку діяльності волонтера і діяти впродовж всього періоду волонтаріату.
Посібник з страхування, інформація про дію страхової картки та процедура страхування доступна в Інтернеті (www.europeanbenefits.com).

МОЛОДІЖНИЙ ПАСПОРТ (YOUTHPASS)
Молодіжний паспорт доступний для Акції 2 з 2007 року. Деталі викладені у частині А цього посібника.

ДОСТУПНА ПІДТРИМКА
Кваліфіковану й технічну допомогу молодим людям і організаціям надають Національні Агенції
й так звані організації підтримки на національному рівні, Виконавча Агенція з аудіовізуальних,
освітніх та культурних питань та Європейська Комісія на європейському рівні.
Основна допомога полягає у сприянні встановленню контактів між потенційними партнерськими організаціями та волонтерами, а також у пошуку волонтерів і організацій із спільними інтересами й очікуваннями.
Це насамперед розраховано на тих, хто прагне долучитися до діяльності ЄВС, але не має достатньо міжнародних контактів. Тут також допоможе й Інтернет-база даних акредитованих організацій (http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm).
Щоб дізнатися про додаткові послуги, які можуть бути запропоновані, зв’яжіться, будь ласка, із
Національною або Виконавчою агенціями.
Якщо проект вже затверджений, то можна розраховувати на додаткову підтримку з боку сервісу Виконавчої агенції „Яка допомога потрібна?”, який допомагає волонтерам вирішувати кризові ситуації або візові проблеми (youthhelpdesk@ec.europa.eu)

33

ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ТА ПОРАД З ПИТАНЬ ЄВС
Щоб покращити якість та доступність послуг ЄВС, Національна агенція за потреби визначає
з числа організацій громадського сектору спеціальні організації з підтримки та порад. Організації підтримки та консультацій допомагають у пошуку волонтерів та партнерських організацій.
Вони також можуть допомогти віднайти спільні інтереси, встановити цілі, сформувати очікування волонтерів та партнерських організацій, а також підтримати організації в розбудові партнерських стосунків між ними. Безпосередній процес відбору волонтерів залишається у компетенції організацій, які беруть безпосередню участь у проекті, та не може стосуватися організації
підтримки та консультацій чи Національної Агенції.
На додачу до цих основних завдань організація підтримки та порад може надавати допомогу
при розробці тематичної та географічної концепції проекту, або ж доступу до відповідної цільової групи. Конкретний перелік послуг визначається Національною Агенцією відповідно до
основних пріоритетів Програми “Молодь в дії”, наявних можливостей та ситуації в конкретній
країні. При потребі подібні повноваження щодо підтримки й надання порад можуть бути делеговані фізичній особі. Організації з підтримки і порад можуть також координувати діяльність
волонтерів, або бути організаціями, що висилають і приймають.
Організація підтримки не повинна брати на себе повноваження Національної Агенції щодо
укладання контрактів та фінансового менеджменту.

ОБ’ЄДНАННЯ КОЛИШНІХ ВОЛОНТЕРІВ ЄВС
Під час або після проектної діяльності кожен волонтер може приєднатися до національного
об’єднання колишніх волонтерів ЄВС.
Ці об’єднання працюють у сфері молоді і волонтаріату, підтримують волонтерів ЄС, засновують
комунікаційні платформи для обміну досвідом.
За додатковою інформацією необхідно звертатися до своєї Національної Агенції3.

ПРИКЛАДИ ПРОЕКТІВ ЄВС
ПРОЕКТ, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ ОДНУ ВОЛОНТЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ІНДИВІДУАЛЬНИЙ)
„Розвиток міжнародних молодіжних ініціатив” в рамках якого українська волонтерка рік
працювала в місті Гдиня (Польща) було ініційовано та реалізовано в партнерстві польською
– Центр Співпраці Молоді – та українською – Донецький молодіжний дебатний Центр – організаціями.
Проект був розрахований на 11 місяців з січня по грудень 2007 р. та передбачав роботу з міжнародними молодіжними групами – учасниками молодіжних обмінів та групами російськомовної молоді зі Сходу, яка приїжджала вивчати процеси демократичних змін на прикладі Польщі,
а також різнобічну допомогу в щоденній діяльності організації.
Волонтерка мала можливість співпрацювати з усіма координаторам проектів, що відповідають
за різні напрямки роботи такі як тренінгові курси, міжнародні молодіжні обміни та навчальні
візити, та брати участь у проектах на різних етапах їх реалізації – планування, реалізації та підведення підсумків проектів.
Оскільки приймаюча організація виступила також координуючою організацією для 14 інших
волонтерів, що в той же час були задіяні в реалізації власних ЄВС проектів, це дало можливість

3 В Україні таких об’єднань поки що не існує.
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знайомства не тільки з польською культурою, але і з культурами кожного з ЄВС-волонтерів,
було створено своєрідну ЄВС-громаду, що дозволило волонтерам з різних країн спілкуватися
й обмінюватися досвідом.

ПРОЕКТ, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ ОДНУ ВОЛОНТЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ГРУПОВИЙ)
Проект „Неформальна і громадянська освіта у молодіжних та учнівських середовищах
Львова і околиць” У 2007 році Центр освітніх ініціатив розпочав свій перший проект в рамках
Європейської волонтерської служби Програми „Молодь в дії”. Протягом 9 місяців у Львові працюватимуть четверо молодих людей з Вроцлава. Троє з них навчаються на україністиці у Вроцлавському університеті, тож для них цей волонтерський проект – це гарна можливість краще
вивчити українську мову, глибше пізнати культуру, традиції і сучасне життя в Україні.
Оскільки волонтерський проект якраз співпадає з навчальним роком, то значна його частина
відбувається саме у навчальних закладах – шкільних і позашкільних. Волонтери ведуть Шкільний європейський клуб, навчають учнів і молодь польської мови, допомагають в організації
позакласної роботи та працюють у поточних проектах Центру освітніх ініціатив.
На загал, громадське життя у Львові не дає можливості нудьгувати. Волонтери співпрацюють і з
партнерськими організаціями Центру освітніх ініціатив: вони брали участь у проектах ГО „Європейський діалог”, адресованих до учнівських газет, молодіжних громадських організацій тощо,
допомагали проводити соціологічні дослідження ІПЦ „Наше право”, супроводжують турніри зі
„Що? Де? Коли?” у Львівській обласній лізі інтелектуальної творчості.
Волонтери своїм прикладом пропагують ідею волонтаріату, заохочують молодь до вивчення
іноземних мов та пізнання інших культур. Також поширюють знання про Польщу і самі активно
пізнають нашу країну, беруть участь у міжнародних студентських конференціях, що проводяться в Україні.

ПРОЕКТ, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ 3 ВОЛОНТЕРСЬКІ ДІЯЛЬНОСТІ
Французька організація в якості організації-координатора подала заявку на фінансування до
Французької національної агенції на термін подачі до 1 червня 2008 року.
Проект складається з 3 типів діяльності:
· Діяльність 1: дві польські організації відсилають 2 волонтерів до сиротинця у Франції. Волонтерів приймає французька організація, вони перебуватимуть у Франції 8 місяців (0210/2009).
· Діяльність 2: чотири французькі організації висилають 20 волонтерів до 20 соціальних молодіжних центрів в Албанії, Бельгії, Греції і Румунії на термін 6 місяців (09/2009-02/2010).
· Діяльність 3 (соціальна інтеграція): французька організація висилає 1 волонтера з обмеженими можливостями (молода людина з соціальними проблемами, тому що кинув школу) у соціально-відпочинковий центр для молодих біженців у Фінляндії на термін 12 місяців (04/200903/2010).
У цей проект залучена 1 організація-координатор, 7 організацій, що висилають, 22 організації,
що приймають і 23 волонтери.
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Поширення і використання результатів

Витрати на координування

100% допустимих витрат

Не фінансується, якщо в проекті задіяні
лише 1 організація, яка висилає волонтера,
1, яка приймає, та одна з них виконує роль
координатора.
Кошти для додаткового поширення і використання результатів проекту
Процентна
ставка

+ фіксована
ставка

Підписана волонтерами
відомість.

Підписана волонтерами
відомість.
Повне обґрунтування та підтвердження, копії накладних та чеків.

Результати мають бути описані у підсумковому звіті.

Результати мають бути описані у підсумковому звіті.

Повне обґрунтування та
підтвердження, копії квитків
і чеків.

Обов’язки із звітності

Результати мають бути описані в підсумковому звіті.

Повне обґрунтування та підтвердження, копії накладних і чеків.

За умови: напряРезультати мають бути опимок, цілі та план
сані в підсумковому звіті.
заходу мають бути
викладені
в заявці.

Автоматично

За умови обґрунтування потреби

Автоматично

Автоматично

Процедура
надання
Автоматично

100% допустимих витрат, За умови: нане більше € 500 для однієї прямок, цілі та
організації
передбачені
заходи мають бути
викладені
в заявці.

+ 150 х кількість волонтерів

Видається як „кишенькові гроші” щомісячно
Залежно від кра- Місячна ставка залежно
або потижнево для покриття додаткових осо- їни (див. табл..
від країни х кількість
бистих витрат волонтера.
нижче)
місяців волонтерської
діяльності за кордоном х
кількість волонтерів
Витрати на здійснення координації монітоФіксована ставка € 180 х кількість партрингу, зв’язку, адміністрування, допомога
нерських організацій (не
в отриманні візи і страхування, зустрічі партвключаючи координанерів та заробітна плата.
тора)

Процентна
ставка

Оформлення візи та пов’язані з цим витрати,
оформлення дозволу на проживання в країні, вакцинація.

Видатки на прийом
волонтера

Витрати, пов’язані з
висиланням

Видатки на оформлення візи та пов’язані з
цим витрати, витрати
на вакцинацію
Грошове утримання
волонтера

Сума*

Дорога від місця проживання до місця
100% допустимих витрат
втілення проекту при використанні найдешевших видів транспорту. (Найнижчий
авіатариф, залізничні квитки 2-го класу)
Фіксована ставка € 450 х кількість волонВідбір, підготовка волонтера, організація
страхування, допомога з візою, підтримка
терів
зв’язку з волонтером, підсумкова інформаційна діяльність волонтера, адміністрування
та зв’язок.
Підтримка волонтера, пов’язана із його
Фіксована ставка € 450 х кількість волонзавданнями, мовна, особиста, робота натерів х кількість місяців
ставника; проживання, харчування, місцевий
волонтерської діяльності
транспорт, адміністрування та зв’язок.
за кордоном

Механізми
фінансування
Процентна
ставка

Витрати волонтера на
дорогу

Допустимі витрати

ЯКІ ПРАВИЛА ФІНАНСУВАННЯ?

Бюджет проекту повинен відповідати таким правилам фінансування:

А) АКЦІЯ 2 – ОГЛЯД ПРАВИЛ ФІНАНСУВАННЯ

Допустимі витрати

Попередній
планувальний
візит

Дорога від місця
проживання до місця
реалізації проекту
при використанні
найдешевших видів
транспорту. (залізничний квиток 2 класу).
Проживання та інші
видатки упродовж
візиту.

Посилена допо- Додаткова підтримка
мога наставволонтера з обмеженика
ними можливостями
наставником упродовж підготовки, та
діяльності в рамках
ЄВС.

Виняткові витрати

Механізми Сума
фінансування
Процентна
100% затрат на доставка
рогу

Процедура
надання

Обов’язки із
звітності

За умови:
необхідність
і завдання візиту
мають бути обґрунтованими
в заявці

Повне обґрунтування та
підтвердження,
копії квитків
і чеків.

+ фіксована
ставка

+ € 48 х кількість діб
(макс.2) х кількість
учасників від організації, що висилає

Фіксована
ставка

€ 250 х кількість волонтерів х кількість
місяців волонтаріату
за кордоном

За умови, що
потреба та цілі
посиленої допомоги наставника,
так само як
і деталі особистої підтримки,
будуть викладені,
обґрунтовані та
пояснені у заявці

Результати мають бути описані
в підсумковому
звіті.

100% допустимих
витрат

За умови, що потреба у специфічних витратах
буде обґрунтована в заявці

Повне обґрунтування та
підтвердження,
копії накладних
і чеків.

Витрати, безпосеПроцентна
редньо пов’язані
ставка
з потребами особи
з обмеженими можливостями

ІНФОРМ
АЦІЯ ПР
О АКЦІЇ

В) АКЦІЯ 2 – ОГЛЯД ПРАВИЛ ФІНАНСУВАННЯ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬ
МОЛОДЬ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Результати мають бути описані
в підсумковому
звіті.

ЯКІ ВИТРАТИ МОЖНА ВВАЖАТИ ВИНЯТКОВИМИ?
Виняткові витрати стосуються молодих людей з обмеженими можливостями і/або спеціальними потребами
В рамках гранту можна покривати витрати, пов’язані з відвідуваннями лікаря; медичні процедури; додаткову мовну і тренінгову підготовку; додаткову підготовку; спеціальне обладнання;
додаткову супроводжуючу особу; додаткові економічні витрати (у випадку складного фінансового становища); переклад.
Визначення допустимих і недопустимих коштів подано у частині С цього посібника.
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С) АКЦІЯ 2 – ТРЕНІНГИ І ЕВАЛЮАЦІЯ
Допустимі витрати

Тренінг після
прибуття

Витрати, безпосередньо
пов’язані
з організацією
заходів, у тому
числі витрати
на дорогу.

Механізми
фінансування
Процентна
ставка

Сума

Процедура надання

Обов’язки із
звітності

100% допустимих витрат,
до € 900 х кількість учасників
(волонтери,
тренер і т.д.)

Не фінансується для заходів на території Програмних країн та країн
Південно-Східної Європи, оскільки
волонтери беруть участь у тренінгах, організованих Національними
Агенціями або SALTO SEE. Винятки
розглядаються окремо

Повне обґрунтування
та підтвердження, копії
накладних та
чеків у межах
максимальної
суми.

Для інших країн за умови: напрямок, цілі та план заходу мають бути
викладені в заявці і відповідати
мінімальним стандартам тренінгів
для волонтерів, встановлених
Комісією
Тренінги
перед відправкою,
в проміжний
та підсумковий тренінги

Витрати, без- Процентна
посередньо
ставка
пов’язані
з організацією
заходів, у тому
числі витрати
на дорогу.

100% допустимих витрат,
до € 500 х кількість учасників
(волонтери,
тренер і т.д.)

Не фінансується для заходів на території Програмних країн та країн
Південно-Східної Європи, оскільки
волонтери беруть участь у тренінгах, організованих Національними
Агенціями або SALTO SEE. Винятки
розглядаються окремо

Повне обґрунтування
та підтвердження, копії
накладних та
чеків у межах
максимальної
суми.

Для інших країн за умови: напрямок, цілі та план заходу мають бути
викладені в заявці і відповідати
мінімальним стандартам тренінгів
для волонтерів, встановлених
Комісією
Агенцією

* Фіксовані ставки можуть бути адаптованими Національними агенціями. Організації, які подають заявку до Національних агенцій, використовують ставки, визначені для даної країни.
Організації, які подають проекти до Виконавчої агенції, використовують ставки, прийняті
у своїй країні. Для уточнень слід звернутися до відповідної Національної агенції або ознайомитися з таблицею, опублікованою на Інтернет-сторінці Комісії.

ГРОШОВЕ УТРИМАННЯ ВОЛОНТЕРА У € НА МІСЯЦЬ
Країни-члени ЄС
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Австрія
Бельгія
Болгарія
Греція
Великобританія
Данія
Естонія
Іспанія
Ірландія
Кіпр
Німеччина
Італія
Латвія

110
105
65
95
150
140
85
105
125
95
105
115
80

Литва

80

Люксембург
Мальта
Нідерланди
Польща
Португалія
Румунія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Фінляндія
Франція
Чехія
Швеція

105
95
115
85
95
60
95
85
95
120
125
95
115

Країни – учасниці Європейської асоціації
вільної торгівлі (ЄАВТ), які є членами Європейського економічного простору (ЄЕП)

Ісландія
Ліхтенштейн
Норвегія

145
130
145

Країни-кандидати на членство в ЄС

Туреччина

85

Східна Європа та Кавказ

Азербайджан
Білорусь
Вірменія
Грузія
Молдова
Російська Федерація
Україна

70
90
70
80
80
90
80

ІНФОРМ
АЦІЯ ПР
О АКЦІЇ

ЯК РОЗРОБИТИ ДОБРИЙ ПРОЕКТ?
У таблиці, наведеній вище, вказані критерії, за якими оцінюється проектна заявка. Ось декілька
рекомендацій з розробки успішного проекту.

ЯКІСТЬ ДИЗАЙНУ ПРОЕКТУ
· Якість партнерства, участі партнерів у проекті
Злагоджена і ефективна співпраця між організаціями, що координують, приймають і висилають,
та волонтером є життєво необхідним елементом проекту. Партнери повинні показати спроможність розвинути і утримувати стабільне партнерство з активним залученням усіх сторін, що
допоможе досягнути мети проекту та поширити його результати. Організації повинні мати відповідні кадри для роботи з тематикою, заявленою у проекті. У випадку групового волонтаріату
має бути тісне партнерство з інституціями, які організовують заходи.
· Якість процесу відбору волонтера
Загальна відкритість ЄВС для всіх молодих людей є духом Програми і проявляється у доступному та прозорому процесі відбору.
· Якість підготовчого етапу
Добре організована підготовча робота є надзвичайно важливою для успішності усього проекту. Належну підготовку забезпечує організація, що відсилає, у співпраці з організацією, що
приймає, і координатором та Національними агенціями. Організації повинні обдумати розподіл обов’язків, робочий графік, завдання волонтерів, практичні речі (місце, приїзд, мовна підтримка, проживання тощо).
Контакти волонтера (якщо вже визначена особа волонтера) та між організаціями ще до початку
діяльності дозволять пристосувати проект до профілю і мотивацій волонтера.
· Якість волонтаріату та завдань волонтера
Програма волонтаріату повинна бути визначеною, реалістичною, збалансованою та відповідати завданням проекту і Програми „Молодь в дії”.
Варто прагнути до ефективної взаємодії попереднього життєвого досвіду волонтера та його
завдань, які повинні відповідати його особистим можливостям і прагненням. Волонтер не повинен виконувати роботу оплачуваного персоналу, а рутинні завдання повинні бути зведені до
мінімуму. До завдань волонтера належить спілкування з місцевою громадою. Волонтер не може
виконувати завдання іншого проекту ЄВС (наприклад, він не може відповідати за адміністрування або відбір чи навчання інших волонтерів).
· Якість системи підтримки і тренінгів, які пропонуватимуться волонтеру
Волонтер отримує особисту, змістовну, мовну і адміністративну підтримку на всіх етапах проекту. Наставник/ментор у приймаючій організації відповідає за персональну підтримку, а інша
людина в організації відповідає за змістовну підтримку.
Участь у тренінгах в різний час є надзвичайно важливою для волонтера, адже ЄВС передбачає
довготривале перебування в іншій країні. Проект передбачає участь волонтера у тренінгових
циклах ЄВС, які складаються з тренінгів перед від’їздом, після прибуття, після закінчення половини терміну перебування (проміжна евалюація) та після завершення роботи (заключна евалюація). Волонтер повинен мати гарантовану можливість вивчати мову країни. Формат, тривалість і регулярність можуть змінюватися залежно від потреб і здібностей волонтера, завдань
і можливостей організації. Мовні курси мають бути безкоштовними та включаються у робочий
час волонтера.
· Якість евалюаційного етапу проекту
Належна оцінка заходів ЄВС та волонтерів має здійснюватися організацією-координатором
у співпраці з організаціями, які відправляють та приймають волонтерів, що дозволяє досягти
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більшої результативності проекту. Евалюація стосується усього проекту, може включати декілька видів діяльності і повинна визначати, у якій мірі виконані завдання проекту і здійснені
очікування волонтера.
Окрім підсумкової евалюації, є ще проміжні евалюаційні зустрічі, які сприяють відкритій і безперебійній реалізації проекту.
Слід передбачити регулярні зустрічі волонтера з координатором і ментором. Такі постійні
„рефлективні оціночні сесії” дозволяють отримувати зворотну оцінку від волонтера і коригувати його діяльність.
· Якість кризового менеджменту
Організація повинна передбачити шляхи для запобігання і вирішення кризових ситуацій. Завдяки цьому молоді люди здобуватимуть свій досвід у безпечному середовищі.
· Якість специфічних елементів проекту, який включає залучення молоді з обмеженими можливостями
Проект, до якого залучені молоді люди з обмеженими можливостями, не може бути окремою
подією, а повинен передбачати стабільність після завершення і залучати фахівців у сфері педагогіки і соціальної інтеграції.
На етапах підготовки і реалізації таких проектів вимагається особливе ставлення до профілю
і особливих потреб волонтера, за яким має йти розробка системи підтримки та опіки. Ці
проекти повинні передбачати статус активного учасника для осіб з обмеженими можливостями.
У таких проектах рекомендується організовувати попередній планувальний візит до організації, що приймає, адже це допоможе в розвитку партнерства і активної ролі волонтера.
Для підтримки волонтерів з обмеженими можливостями слід передбачити посилену участь наставника. Вона розподіляється між організаціями, що відправляють та приймають волонтера,
відповідно до їхніх обов’язків.

ЯКІСТЬ ЗМІСТУ І МЕТОДОЛОГІЇ ПРОЕКТУ
· Відповідність до критеріїв якості Хартії ЄВС
У проекті повинні відображатися якісні елементи Хартії ЄВС, які визначають засади партнерства, стандартів якості, інформації та визнання.
· Активна участь волонтера
Волонтера активно залучають до планування та оцінки волонтаріату.
· Можливості соціального і особистісного розвитку волонтера
Проект має уможливлювати саморозвиток волонтера, отримання нового досвіду та відкриття
нових можливостей, набуття або розвиток навичок, кваліфікацій та знань.
Проект має бути „навчальним сервісом”, а саме – надавати молодим людям можливості неформальної та інформальної освіти. Таким чином, варто описати загальні засади та очікувані результати навчального процесу у грантовій угоді.
Кількість волонтерів, які одночасно перебувають на волонтаріаті в одній і тій же організації,
повинна бути зведена до мінімуму, з врахуванням суті проекту та здатності організації організовувати навчальний процес для декількох волонтерів одночасно.
При груповій діяльності необхідно пересвідчитися, що навчання відбувається не тільки на індивідуальних засадах, але і в групі. Тут слід передбачити спільні зустрічі та налагодження контактів між волонтерами.
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· Роль ментора
Ментор відповідає за особисту підтримку волонтера і за його інтеграцію в місцеву громаду.
Роль ментора є важливою при обговоренні навчальних досягнень волонтера після закінчення
волонтаріату у контексті формування „Молодіжного паспорту”. Волонтер звертається до ментора у випадку проблем.
· Міжкультурний вимір
Під час волонтаріату молоді люди повинні краще сприймати інші культури. Сам волонтаріат
націлений на підтримку міжкультурного діалогу і спілкування між людьми різних культур і походження. Це допомагає протидіяти упередженням, расизму та іншим проявам соціального виключення, утверджувати толерантне ставлення і розуміння відмінності.
· Європейський вимір
Проект повинен привносити нову вартість в освітній процес молоді, розширювати їхній світогляд в європейському/міжнародному контексті, в якому вони перебувають. Європейський вимір проекту може бути відображений такими характеристиками:
- проект підтримує почуття європейського громадянства і допомагає молоді відчути себе як
частину сучасного і майбутнього Європи,
- проект зосереджується на певній спільній актуальній для Європи темі, такій як расизм, ксенофобія, антисемітизм, вживання наркотиків,
- тема проекту стосується поточних європейських проблем, наприклад, розширення ЄС, європейських інституцій, сфер політики, які безпосередньо торкаються молоді тощо,
- проект торкається базових цінностей ЄС, таких як принцип свободи, повага до права та
основних свобод людини, верховенство права.

ЯКІСТЬ ВПЛИВУ ПРОЕКТУ
· Вплив і ефект мультиплікації
Вплив проектів ЄВС не має концентруватись лише на їх учасниках, але й пропагувати концепцію Європи у місцевих громадах. Для цього організації, що приймають, повинні залучати до
діяльності якомога більше місцевих мешканців. Можливість поєднувати різні заходи в одному
проекті, як і концепція групового волонтаріату, створює безліч можливостей для додаткових
структурних елементів, які служать максималізації ефективності та впливу ЄВС.
Якщо до проекту чи заходу залучено кілька волонтерів, то організації-партнери повинні чітко
узгодити між собою структурні елементи проекту/заходу, наприклад, завдяки злагодженому
або комплексному тематичному підходу, взаємній відповідальності за волонтерів, додатковим
різновидам діяльності та завдань, регулярним зустрічам і можливості роботи волонтерів у мережі.
Проект слід структурувати з огляду на довготермінові перспективі і планувати так, щоб досягнути ефекту мультиплікації та стабільного впливу. Мультиплікація може розглядатися як залучення інших організацій до проектів ЄВС в якості таких, що відсилають або приймають волонтерів. Організаціям слід окреслити можливі цільові групи, які б стали мультиплікаторами (молоді
люди, молодіжні працівники, ЗМІ, політичні лідери, лідери громадської думки, політики ЄС),
і вже через них поширювати свої завдання і результати.
· Прозорість/візуалізація Програми „Молодь в дії”
Організації повинні разом обговорити заходи, які б забезпечували візуалізацію проекту і Програми „Молодь в дії” загалом. Творчі ідеї організацій і волонтерів є додатковим потенціалом
для інформування про ЄВС, діяльність організацій та можливостей підтримки з боку Програми
„Молодь в дії”. Візуалізація і заходи повинні стосуватися підготовки і реалізації ЄВС. Вони поділяються на дві широкі категорії:
- Прозорість проекту –
організації і волонтери повинні „відкривати” свій проект, його мету і завдання громадськості, поширювати їх під час проекту як „молодіжні повідомлення” у вигляді інформаційних
матеріалів, електронних або СМС повідомлень, наклейок, плакатів, промоційних матеріалів
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(футболок, ручок, бейсболок тощо); запрошень для журналістів; випуску прес-релізів або
статей у локальних ЗМІ, на порталах або в бюлетенях; створення електронних груп, форумів,
галерей або блогів в Інтернеті тощо.
- Візуалізація програми „Молодь в дії”.
По-перше, організації та волонтери, залучені до реалізації проекту, повинні усвідомлювати, що вони залучені до проекту ЄВС. ПО-друге, кожен проект ЄВС має демонструвати підтримку Європейського Союзу та передбачати поширення інформації про його втілення та
про Програму „Молодь в дії” (в тому числі, використання логотипів ЄС та Програми „Молодь
в дії”).
Окрім обов’язкового використання логотипів Програми „Молодь в дії”, кожна організація повинна стати „мультиплікатором” Програми. Це важливо для підвищення зацікавленості Програмою зі сторони молоді та молодіжних працівників як в Європі, так і за її межами. Бажано,
щоб організації включали інформацію про Програму (або принаймні конкретну Акцію) до
усіх заходів, які проводяться в рамках проекту. Організації також можуть проводити ознайомчі сесії під час волонтаріату, запланувати участь у різних заходах (семінарах, конференціях, дискусіях), які організовуються на різних рівнях (місцевому, регіональному, національному, міжнародному).
· Поширення і використання результатів
Кожна організація повинна запланувати заходи з поширення та використання результатів.
- Стандартні
Стандартні заходи з поширення та використання можуть відбуватися у такому ж форматі, як
заходи з візуалізації; основною відмінністю є те, що поширення і використання стосується
результатів проекту, а менше – волонтаріату як такого. Поширенням і використанням результату може бути передача знань волонтера, які від отримав під час волонтаріату. Наприклад, якщо волонтер півроку працював у центрі соціальної опіки над старшими людьми, то
він може відвідати подібний заклад у себе на батьківщині і розповісти про успішні методи
роботи, про які він дізнався під час перебування в іншій країні. Такі заходи відбуваються переважно після завершення волонтаріату, до них слід залучати самого волонтера.
- Додаткове поширення і використання результатів
Окрім стандартних заходів, організації можуть здійснювати іншу діяльність з поширення
і використання результатів. Програма „Молодь в дії” пропонує додаткове фінансування такої
діяльності (детальніше у частині „Правила фінансування”).
Приклади додаткових заходів: публічні заходи (презентації, конференції, семінари...), створення аудіовізуальних продуктів (CD-Rom, DVD, відеоролики…); налагодження довготривалої співпраці (серії статей або репортажів у пресі, на радіо чи телебаченні, участь у радіоі телепередачах …); розробка інформаційних матеріалів (бюлетені, брошури, буклети, посібники; створення Інтернет-порталу тощо.

ХАРТІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ
Хартія Європейської волонтерської служби є частиною Ключових положень Програми „Молодь
в дії”. Вона окреслює ролі організацій, які висилають, приймають та координують діяльність волонтерів, і описує головні принципи та встановлює стандарти якості ЄВС. Кожна організація
ЄВС дотримується положень, зазначених у цій Хартії.

ЄВС – ПАРТНЕРСТВО
Партнерство між організаціями, які висилають, приймають та координують діяльність волонтерів, і волонтером є основою функціонування ЄВС. Повинна існувати відповідність між інтересами, потребами та здібностями волонтера й завданнями, які він виконуватиме. Угода про ді-
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яльність підписується усіма партнерами до початку роботи.
· Організація, яка висилає волонтера, відповідає за його/її підготовку та підтримку до, після та
під час його/її діяльності.
· Організація, що приймає, повинна забезпечити безпечні та прийнятні умови роботи й проживання на увесь термін діяльності волонтера. Вона має надати адекватну особисту, мовну
та пов’язану із діяльністю підтримку, включно з призначенням наставника для волонтера.
· Організація-координатор (заявник) сприяє втіленню проекту за допомогою надання адміністративної та тематичної підтримки партнерам проекту, а також заохочення їхнього спілкування.

ПРИНЦИПИ ЄВС, ЯКИХ НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЬ
· Забезпечення процесу неформального та культурного навчання за допомогою встановлення чіткого навчального плану волонтера.
· Чітке визначення неприбуткового характеру діяльності, повна зайнятість та активна роль
волонтера у виконанні завдань. Діяльність волонтера не повинна замінювати будь-яку оплачувану посаду.
· Користь від реалізації проекту отримує громада.
· ЄВС є безкоштовною для волонтера.
· Доступність та залученість: під час відбору волонтерів організація дотримується принципу доступності ЄВС для всіх молодих людей, без упередженості щодо певних етнічних груп, релігій,
сексуальної орієнтації та політичних поглядів. Якщо проект орієнтований на волонтерів із обмеженими можливостями, повинна бути забезпечена досконала підготовка й підтримка.

СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ЄВС
Підтримка волонтера
· Підтримка волонтера має забезпечуватися до, упродовж і після його діяльності, особливо
коли це стосується запобігання та вирішення кризових ситуацій.
· Волонтер отримує підтримку у страхуванні, оформленні візи, пошуку житла, організації переїздів та усіх адміністративних процедурах ЄВС.
· Волонтерові забезпечується участь у тренінгових циклах (перед прибуттям, після прибуття,
в середині терміну перебування та підсумковий тренінг).
· Підтримка здійснюється за допомогою передбачення належних методів оцінки.
· Після закінчення проекту волонтер отримує підтримку та сприяння у своїй волонтерській
діяльності, на здійснення якої волонтер має право.
Інформація
· Усі учасники проекту ЄВС мають право на отримання повної інформації щодо перебігу проекту та задіяні в узгоджені всіх аспектів.
· Поширення інформації про проект має бути наочним і публічним.
Визнання
· Кожен волонтер ЄВС отримує Молодіжний паспорт.
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2.
АКЦІЯ 3.1 – СПІВПРАЦЯ З КРАЇНАМИ-СУСІДАМИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ЗАВДАННЯ
Завданням цієї під-Акції є розвиток відкритості і взаєморозуміння між людьми та якісна підтримка молодіжної діяльності у сусідніх країнах. Це здійснюється через розвиток потенціалу
та співробітництва між організаціями, які працюють в сфері молоді, з врахуванням ролі, яку ці
організації відіграють у розвитку громадянського суспільства в сусідніх країнах. У рамках підАкції підтримують тренінги для активних молодіжних працівників та організацій, здійснюється
експертна підтримка та поширюються кращі практики. Така діяльність повинна сприяти становленню довготривалого і високоякісного партнерства.
Під-Акція підтримує два типи проектів:
· Молодіжні обміни з Партнерськими країнами-сусідами,
· Тренінги і розбудова мереж з Партнерськими країнами-сусідами.
Розділи „Що ще треба знати, щоб реалізовувати проекти з Партнерськими країнами-сусідами?”,
„Огляд процедури подання заявки” та „Як розробити добрий проект?” стосуються обох типів
проектів.

ЩО ТАКЕ МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН З ПАРТНЕРСЬКИМИ КРАЇНАМИ-СУСІДАМИ?
Молодіжний обмін з Партнерськими країнами-сусідами – це проект, у рамках якого молоді
люди з двох або більше країн зустрічаються, щоб обговорити різні теми та пізнати культури і
країни один одного. У під-Акції 3.1 ця діяльність ґрунтується на транснаціональному партнерстві, яке передбачає спільну участь організацій з Програмний і Партнерських країн.
Залежно від кількості залучених країн, проекти можуть бути дво-, три або багатосторонніми.
Двосторонні молодіжні обміни є виправданими, коли проект є першим досвідом міжнародної
співпраці для організації, або передбачає участь групи, яка не має досвіду співпраці на європейському рівні.
Проект може передбачати транскордонне переміщення учасників між країнами, які беруть
участь в проекті.
Молодіжний обмін має три етапи:
· планування і підготовка,
· реалізація,
· евалюація (включно з підведенням підсумків та можливим продовженням).
Проект повинен відповідати принципам неформальної освіти.

ЧИМ НЕ Є МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН?
Молодіжний обмін – це не
· академічні навчальні поїздки,
· діяльність, яка має на меті отримання прибутку,
· діяльність, яка може розглядатися як туризм,
· фестивалі,
· подорожі під час канікул,
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мовні курси,
гастролі творчих колективів,
шкільні класні обміни,
спортивні змагання,
статутні зустрічі організацій,
трудові табори.

ІНФОРМ
АЦІЯ ПР
О АКЦІЇ

·
·
·
·
·
·

Критерії участі у проекті молодіжного обміну з Партнерськими країнами-сусідами

КРИТЕРІЇ ДОСТУПУ
Організації, які допускаються до участі
в проекті

Кожна організація має бути:
· Неприбутковою неурядовою організацією; або
· Місцевим або регіональним органом влади/самоврядування ; або
· Неформальною групою молодих людей (у цьому випадку один член
групи повинен представляти групу і відповідати за реалізацію проекту);
або
· Організацією, яка працює у сфері молоді на європейському рівні.
Організація повинна знаходитися в Програмній або Партнерській країні.

Ролі організацій

Організація, яка висилає групу учасників до іншої країни, називається організацією, що висилає (ОВ). Організація, яка приймає обмін у своїй країні,
називається організацією, що приймає (ОП).

Кількість організацій

Двосторонній молодіжний обмін: одна організація з країни ЄС, одна –
з Партнерської країни-сусіда.
Тристоронній молодіжний обмін: три організації з різних країн, принаймні одна з країни ЄС і одна з Партнерської країни-сусіда.
Багатосторонній молодіжний обмін: принаймні чотири організації, з який
принаймні одна з країни ЄС, а дві – з Партнерських країн-сусідів.

Учасники

Молоді люди віком від 13 до 25 років, резиденти однієї з Програмних або
Партнерських країн (невелика кількість учасників може бути віком від 25 до
30 років).

Кількість учасників

До проекту мають залучатися щонайменше 16 і найбільше 60 учасників (не
враховуючи лідерів груп).

Склад національних
груп учасників

Двосторонній молодіжний обмін: принаймні 8 учасників в групі.
Тристоронній молодіжний обмін: принаймні 6 учасників в групі.
Багатосторонній молодіжний обмін: принаймні 4 учасники в групі.
Кожна національна група повинна мати принаймні одного лідера групи.

Місце

Діяльність в рамках проекту повинна відбуватися на території однієї з країн
організацій.
Виняток: діяльність не може відбуватися в країнах Середземноморського
регіону.
Транскордонний молодіжний обмін: діяльність повинна відбуватися
в країнах двох або більше організацій, діяльність не може відбуватися
в країнах Середземноморського регіону.

Тривалість проекту

Максимум 15 місяців.

Тривалість діяльності

6-21 днів, не враховуючи часу на подорож.

Програма діяльності

Щоденна програма повинна додаватися до заявки на фінансування.
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Хто може подавати
заявку на фінансування?

Одна з організацій, яка бере на себе роль координатора, подає заявку на
фінансування всього проекту до відповідної агенції (одностороннє фінансування) від імені усіх партнерів. Усі організації-партнери не можуть бути
заявниками; заявниками не можуть бути такі організації:
· неформальна група молодих людей,
· організація з Партнерської країни-сусіда.
Виняток: організація з Південно-Східної Європи може бути заявником,
якщо вона буде приймаючою стороною.
Якщо проект подається до Національної агенції: якщо діяльність відбувається у Програмній країні, організація-заявник повинна бути організацією, що
приймає обмін.
Організація повинна бути офіційно зареєстрованою у своїй країні.

Куди подавати заявку
на фінансування?

Заявки, які розглядає Виконавча агенція:
· заявки від організацій, які працюють на європейському рівні,
· заявки від організацій з країн Південно-Східної Європи, якщо вони
є приймаючою стороною.
Заявки, які розглядають Національні агенції:
заявки від усіх інших організацій, які можуть виступати як заявники.

Коли подавати заявку
на фінансування?

Заявку слід подавати до одного з вказаних термінів, залежно від дати початку реалізації проекту (детальніше в частині C).

Як подавати заявку
на фінансування?

Заявка повинна відповідати вимогам Програми, як це описано у частині С
даного посібника.

Інші критерії

Захист і безпека учасників:
Заявник гарантує здійснення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки і захисту учасників проекту.
Попередній візит планування (ПВП)
Якщо проектом передбачено ПВП, то він повинен відповідати таким критеріям допуску:
· тривалість ПВП: максимум 2 дні (без врахування часу на подорож),
· кількість учасників: 1 учасник від групи. Кількість учасників може збільшитися на одного учасника, якщо це учасник групи молоді,
· програма ПВП: до заявки на фінансування повинна додаватися поденна
програма візиту.

КРИТЕРІЇ ВИКЛЮЧЕННЯ
Підписуючи заявку на фінансування, організація-заявник засвідчує, що вона не перебуває у стані, який
би перешкодив їй отримати фінансування з коштів ЄС.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
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Фінансова спроможність

Заявник повинен продемонструвати наявність постійних джерел підтримки
його діяльності на період, заявлений для проекту.

Операційна спроможність

Заявник повинен продемонструвати наявність відповідних кваліфікацій та
мотивацій для реалізації запропонованого проекту.

ІНФОРМ
АЦІЯ ПР
О АКЦІЇ

КРИТЕРІЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Проекти оцінюються з огляду на такі критерії:
Відповідність завданням і пріоритетам
Програми
(30%)

Відповідність до:
· загальних завдань Програми,
· специфічних цілей під-Акції,
· постійних пріоритетів Програми,
· щорічних пріоритетів програми на європейському, і національному
(якщо такі є) рівнях.

Якість проекту і запропонованих методів (50%)

· Якість дизайну проекту
(якість партнерства/ активної участі партнерів у проекті; якість підготовчого етапу; якість діяльності; якість евалюаційного етапу, якість заходів,
спрямованих на безпеку і захист учасників)
· Якість змісту і методології проекту
(теми, що становлять спільний інтерес, їх відповідність групам учасників; застосування методів неформальної освіти; наявність можливостей
для соціального і особистого розвитку учасників; міжкультурний вимір;
європейський вимір)
· Якість впливу проекту
(вплив і ефект мультиплікації; прозорість/візуалізація Програми “Молодь
в дії”; поширення і використання результатів).

Профіль учасників
і організацій (20%)

Залучення молодих людей з обмеженими можливостями
Географічний баланс: збалансована кількість організацій/учасників з Програмних і Партнерських країн
Регіональна співпраця: залучення організацій одного регіону Партнерських
країн (Східна і Європа і Кавказ, Середземномор‘я або Південно-Східна
Європа)
Діяльність є багатостороннім молодіжним обміном.

ЩО ЩЕ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ПРОЕКТ СПІВПРАЦІ З ПАРТНЕРСЬКИМИ
КРАЇНАМИ-СУСІДАМИ?
КИМ Є МОЛОДІЖНИЙ ЛІДЕР?
Лідери груп – це повнолітні особи, які супроводжують молодих людей, що беруть участь в обміні, для ефективного забезпечення процесу навчання та безпеки молоді.

ПРИКЛАДИ МОЛОДІЖНИХ ОБМІНІВ З ЗАЛУЧЕННЯМ ПАРТНЕРСЬКИХ КРАЇН-СУСІДІВ
Проект „Pop up” 10-19 грудня, 2006 р. – організований Європейським домом зустрічей – Фундацією Новий Став (Польща) у співпраці з ГО „Європейський діалог” (Україна) в рамках Програми
„МОЛОДЬ” Європейського Союзу відбувався у Львові та Києві. Молоді учасники з Азербайджану, України, Португалії та Польщі обговорювали питання культури в житті молоді, традиційної
та популярної культури, вплив масової культури, її плюси та загрози, знайомилися з історичнокультурною спадщиною Львова та Києва.
Мета даного проекту - це подолання стереотипів щодо „нерозвинутого Сходу”, розуміння і пізнання України, порівняння її з іншими державами Європейського Союзу. Тема „поп-культури”
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була обрана оскільки є більш зрозумілою та об’єднує молодь будь-якої країни. Молодих людей
з Польщі, Португалії та Азербайджану цікавили події та зміни в нашому політичному і суспільному житті.
Цілями проекту були визначення поп-культури, традиційної культури, порівняння подібного та відмінного в поп-культурі країн, які були представлені учасниками, а також знайомство
з Україною, її культурною спадщиною; спостереження за впливом західної культури на наше
суспільство і яким чином ми себе захищаємо від цього. Кожна група розглядала такі напрямки
поп-культури, як: музика, преса, фільми, телебачення, мода, мистецтво.

Проект „Формування майбутнього Європи. Мюзикл” 6-16 серпня 2007 р. – організований
шведською організацією „Культурна клініка” та Донецьким молодіжним дебатним центром,
проходив в м Борос, Швеція. В обміні взяли участь 48 представників з чотирьох країн – Швеція, Україна, Вірменія, Білорусь. Метою обміну було підвищити рівень обізнаності молоді щодо
функціонування інституцій Європейського Союзу, а також процесом прийняття рішень та процедурою прийняття країни до ЄС через рольову гру „прийняття країни до Європейського Союзу”. Підсумком всього обміну був створений власними силами учасників вистава – мюзикл.
Серйозна процедура прийняття країни до Європейського Союзу проходила доволі креативним
шляхом, таким чином учасники з першого дня почали готуватися до мюзиклу. Представники
країни-апліканта вирішили подати аплікаційну форму на розгляд Ради ЄC у вигляді реп пісні:
TV-Spell bell, smell, well….
Capital SimCity so pretty, pretty
In the middle of SimCity every night we have a party
Welcome guys, we are so pretty
We are smart nation with 5 millions population
Everybody knows what are Copenhagen criteria
Ask it even in cafeterias
And now we ask you:”Invite us to EU”
Саме так представники країни TV-Spell, що зі шведського означає комп’ютерна гра, подавали
заявку на вступ в Європейський Союз. В такому дусі проходила вся рольова гра, яка ще супроводжувалася серйозними прес-конференціями, зустрічами представників різних інституцій Європейського Союзу, а кульмінацією обміну став перфоманс.
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Будь-які витрати, безпосередньо пов’язані з підготовкою проекту

Поширення і використання результатів

Витрати, безпосередньо пов’язані з потребами
особи з обмеженими можливостями/спеціальними потребами, або що стосується характеру
діяльності.

Виняткові витрати

Витрати на візи та пов’язані з цим витрати, витрати на щеплення.
Кошти для додаткового поширення і використання результатів проекту

Будь-які витрати, безпосередньо пов’язані з підготовкою проекту

Кошти на діяльність
(багатосторонні проекти )

Процентна
ставка

Процентна
ставка

+ фіксована
ставка

100% допустимих витрат,
не більше € 500 для однієї
організації .
Максимум € 2 500

За умови: напрямок, цілі та
передбачені
заходи мають
бути викладені
в заявці.

За умови, що потреба у специфічних витратах буде
обґрунтована
в заявці

Автоматично

+ €18 х кількість учасників
х кількість діб, передбачених в програмі
€ 1 920

+ фіксована
ставка

+ €18 х кількість учасників
х кількість діб, передбачених в програмі
100% допустимих витрат

Автоматично

Єдина квота*

Результати мають бути описані
у підсумковому звіті.

Повне обґрунтування та
підтвердження, копії квитків
і чеків.

Повне обґрунтування та
підтвердження, копії квитків
і чеків.

Обов’язки із звітності

Бюджет проекту повинен відповідати таким правилам фінансування:
ІНФОРМ
АЦІЯ ПР
О АКЦІЇ

Результати мають бути описані
в підсумковому звіті.

Повне обґрунтування та підтвердження, копії накладних
і чеків.

Підписана учасниками відомість
Повне обґрунтування та підтвердження, копії накладних
і чеків.

Підписана учасниками відомість
Результати мають бути описані
у підсумковому звіті.

Результати мають бути описані
у підсумковому звіті.

За умови, що під- Результати мають бути описані
готовча діяльність у підсумковому звіті.
повинна бути
описана у заявці

За умови, що потреби і завдання
візиту мають бути
обґрунтованими в
заявці

Процедура
надання
Автоматично

€ 960

€48 х кількість діб (максимум 2 доби) х кількість
учасників від організації,
що висилає
€48 х кількість організаційпартнерів

100% допустимих витрат

70% допустимих витрат

Сума*

Єдина квота*

+ фіксована
ставка

Єдина квота*

Механізми
фінансування
Дорожні витрати від дому до місця проведення
Процентна
заходу і у зворотному напрямку. Використовують- ставка
ся найдешевші транспортні засоби та тарифи (авіа
тариф APEX, квитки 2го класу на потяг).
Процентна
Дорожні витрати від дому до місця проведення
заходу і у зворотному напрямку. Використовують- ставка
ся найдешевші транспортні засоби та тарифи (авіа
тариф APEX, квитки 2го класу на потяг).
+ фіксована
Додаткові фіксовані ставки на проживання та інші ставка
витрати під час візиту

Кошти на діяльність
Будь-які витрати, безпосередньо пов’язані з під(двосторонні або трис- готовкою проекту
торонні проекти)

Підготовча діяльність
партнерів

Візит попереднього
планування

Дорожні витрати

Допустимі витрати

ЯКІ ПРАВИЛА ФІНАНСУВАННЯ?
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* Єдині квоти та фіксовані ставки можуть бути адаптованими Національними агенціями.
Організації, які подають заявку до Національних агенцій, використовують ставки, визначені для даної країни. Організації, які подають проекти до Виконавчої агенції, використовують ставки, прийняті у своїй країні. Для уточнень слід звернутися до відповідної
Національної агенції або ознайомитися з таблицею, опублікованою на Інтернет-сторінці
Комісії.

ЯКІ ВИТРАТИ МОЖУТЬ КВАЛІФІКУВАТИСЬ ЯК ВИНЯТКОВІ?
Винятковими витратами є:
· витрати на візу та інші витрати, пов‘язані з процесом отримання віз, витрати на щеплення,
· витрати, що стосуються молодих людей з обмеженими можливостями і/або спеціальними
потребами,
· витрати, викликані характером діяльності.
У двох останніх випадках це можуть бути витрати, пов’язані з відвідуваннями лікаря; медичними процедурами; додатковою мовною і тренінговою підготовкою; додатковою підготовкою;
спеціальним обладнанням; додатковою супроводжуючою особою; додатковими економічними
витратами (у випадку складного фінансового становища); перекладом.

ЩО ТАКЕ ПРОЕКТ З ТРЕНІНГІВ ТА РОЗБУДОВИ МЕРЕЖ З ПАРТНЕРСЬКИМИ КРАЇНАМИ-СУСІДАМИ?
Проекти з тренінгів та розбудови мереж можуть бути двох типів:
· проекти, що сприяють обміну, співпраці та тренінгам у сфері молодіжної роботи. Вони спрямовані на підтримку розвитку та інновацій в організаціях, обмін досвідом, експертними оцінками та добрими практиками серед усіх зацікавлених в молодіжній роботі.
· проект, спрямований на майбутні проекти в рамках Програми «Молодь в дії». Вони спрямовані на діяльність, яка допомагає потенційним організаціям підготувати і розвинути нові
проекти в рамках Програми „Молодь в дії”, забезпечити інноваційність у розробці проекту;
підтримує діяльність з пошуку партнерів; забезпечити якісні засоби та інструменти для впровадження проекту.
Молодіжний обмін має три етапи:
· планування і підготовка,
· реалізація,
· оцінка/евалюація (включаючи підсумовування і можливе продовження).
Проект повинен відповідати принципам неформальної освіти.

ДІЯЛЬНІСТЬ В РАМКАХ ТРЕНІНГІВ ТА РОЗБУДОВИ МЕРЕЖ
Стажування (практичний досвід) – Коротке перебування у партнерській організації в іншій
країні з метою обміну досягненнями, здобуття навичок і знань та/або розбудови довготривалого партнерства шляхом особистого вивчення діяльності партнерів.
Візит для визначення можливостей – Коротка зустріч із потенційними партнерами для зондування та/або підготовки можливого міжнародного проекту. Візит для визначення можливостей має на меті покращувати і розвивати існуючу співпрацю та/або готувати майбутню діяльність в рамках Програми „Молодь в дії”.
Евалюаційна зустріч – Зустріч, запланована спільно з партнерами задля опрацювання оцінки минулих зустрічей, семінарів, тренінгових курсів тощо. Такі зустрічі допомагають партнерам
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оцінити та обговорити можливість і перспективи подальшої діяльності, яка ґрунтуватиметься
на досягненнях їх спільного проекту.
Навчальний візит – Організована короткотривала навчальна програма, яка пропонує огляд
молодіжної роботи та/або молодіжної політики в певній країні. Навчальний візит сфокусований
на конкретній темі та складається із відвідин і зустрічей у різних проектах та організаціях у вибраній країні.
Заходи для розвитку партнерства – Заходи, організовані з метою надати учасникам змогу
знайти партнерів для міжнародної співпраці та/або для розробки спільних проектів. Вони розвивають партнерство, збирають разом потенціальних партнерів і полегшують розвиток нових
проектів навколо обраних тем та/або Акції Програми „Молодь в дії”.
Семінар – Захід, організований, щоб дати змогу провести дискусію, обмін досвідом. Ґрунтується на теоретичних знаннях із обраної теми, або тем, які стосуються молодіжної роботи.
Тренінговий курс – Навчальна програма з обраних специфічних тем, спрямована на покращення вмінь, знань, навичок та настанов. Тренінги призводять до покращення якості молодіжної роботи загалом та/або безпосередньо в проектах програми „Молодь в дії”.
Розбудова мереж – Діяльність, спрямована на створення нової мережі, або посилення та поширення існуючих мереж в рамках Програми „Молодь в дії”.

КРИТЕРІЇ УЧАСТІ У ПРОЕКТІ З ТРЕНІНГІВ І РОЗБУДОВИ МЕРЕЖ
КРИТЕРІЇ ДОСТУПУ
Організації, які допускаються до участі
в проекті

Кожна організація має бути:
· Неприбутковою неурядовою організацією; або
· Місцевим або регіональним органом влади/самоврядування ; або
· Неформальною групою молодих людей (у цьому випадку один член
групи повинен представляти групу і відповідати за реалізацію проекту);
або
· Організацією, яка працює у сфері молоді на європейському рівні.
Організація повинна знаходитися в Програмній або Партнерській країні

Кількість організацій

Стажування: одна організація з країни ЄС, одна – з Партнерської країнисусіда.
Візит для визначення можливостей: принаймні дві організації з різних
країн, принаймні одна з країни ЄС і одна з Партнерської країни-сусіда.
Евалюаційна зустріч, навчальний візит, заходи для розвитку партнерства, семінар і тренінговий курс: до 4 організацій з різних Програмних
країн, з яких принаймні одна з країни ЄС, та дві організації з Партнерських
країн-сусідів.
Розбудова мереж: принаймні шість організацій з різних Програмних країн,
з яких принаймні одна з країни ЄС і три з Програмних країн-сусідів.

Учасники

Вікових обмежень немає. Учасники мають бути резидентами однієї з Програмних або Партнерських країн.
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Кількість учасників

Стажування: до 2 учасників.
Візит для визначення можливостей: до 2 учасників від організації.
Евалюаційна зустріч, навчальний візит, заходи для розвитку партнерства, семінар і тренінговий курс: до 50 учасників (включаючи тренерів і
фасилітаторів), які представляють кожну організацію. Оптимальна кількість
учасників залежить від характеру діяльності.
Розбудова мереж: кількість учасників необмежена.

Місце

Уся діяльність, крім розбудови мереж: діяльність в рамках проекту повинна відбуватися на території однієї з країн організацій.
Виняток: діяльність не може відбуватися в країнах Середземноморського
регіону.
Розбудова мереж: діяльність повинна відбуватися в країнах однієї або
більше організацій, діяльність не може відбуватися в країнах Середземноморського регіону.

Тривалість проекту

від 3 до 18 місяців.

Тривалість діяльності

Стажування: від 10 до 20 робочих днів (не включаючи часу на подорож).
Візит для визначення можливостей: від 10 до 20 робочих днів (не включаючи часу на подорож).
Евалюаційна зустріч, навчальний візит, заходи для розвитку партнерства, семінар і тренінговий курс: переважно до 10 днів (не включаючи часу
на подорож). Оптимальна тривалість залежить від характеру діяльності.
Розбудова мереж: від 3 до 15 місяців.

Програма діяльності

Уся діяльність, крім розбудови мереж: детальна щоденна програма повинна додаватися до заявки на фінансування.
Розбудова мереж: опис діяльності повинен додаватися до заявки на
фінансування.

Хто може подавати
заявку на фінансування?

Одна з організацій, яка бере на себе роль координатора, подає заявку на
фінансування до відповідної Агенції (див. далі: «куди подавати заявку…»)
на повне фінансування (одностороннє фінансування) від імені усіх партнерів. Усі організації-партнери не можуть бути заявниками; заявниками не
можуть бути такі організації:
· неформальна група молодих людей,
· організація з Партнерської країни-сусіда, за винятком організації з Південно-Східної Європи, якщо вона буде приймаючою стороною.
Якщо проект подається до Національної агенції: якщо діяльність відбувається у Програмній країні, організація-заявник повинна бути приймаючою
стороною.
Організація повинна бути офіційно зареєстрованою у своїй країні.

Куди подавати заявку
на фінансування?

Заявки, які розглядає Виконавча агенція:
· заявки від організацій, які працюють на європейському рівні,
· заявки від організацій з країн Південно-Східної Європи, якщо вони
є приймаючою стороною.
Заявки, які розглядають Національні агенції: заявки від усіх інших організацій, які можуть виступати як заявники.
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Коли подавати заявку
на фінансування?

Заявку слід подавати до одного з вказаних термінів, залежно від дати початку реалізації проекту (детальніше в частині C).

Як подавати заявку
на фінансування?

Заявка повинна відповідати вимогам Програми, як це описано у частині С
даного посібника.
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КРИТЕРІЇ ВИКЛЮЧЕННЯ
Підписуючи заявку на фінансування, організація-заявник засвідчує, що вона не перебуває у стані, який
би перешкодив їй отримати фінансування з коштів ЄС.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
Фінансова спроможність

Заявник повинен продемонструвати наявність постійних джерел підтримки
його діяльності на період, заявлений для проекту.

Операційна спроможність

Заявник повинен продемонструвати наявність відповідних кваліфікацій та
мотивацій для реалізації запропонованого проекту.

КРИТЕРІЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Проекти оцінюються з огляду на такі критерії:
Відповідність завданням і пріоритетам
Програми (30%)

Відповідність до:
· загальних завдань Програми,
· специфічних цілей під-Акції,
· постійних пріоритетів Програми,
· щорічних пріоритетів програми на європейському, і національному
(якщо такі є) рівнях.

Якість проекту і запропонованих методів (50%)

· Якість дизайну проекту
(якість партнерства/ активної участі партнерів у проекті; якість підготовчого етапу; якість діяльності; якість евалюаційного етапу, якість заходів,
спрямованих на безпеку і захист учасників)
· Якість змісту і методології проекту
(теми, що становлять спільний інтерес, їх відповідність групам учасників;
застосування методів неформальної освіти; активне залучення партнерів; наявність можливостей для соціального і особистого розвитку
учасників; міжкультурний вимір; європейський вимір)
· Якість впливу проекту
(вплив і ефект мультиплікації; прозорість/візуалізація Програми “Молодь
в дії”; поширення і використання результатів).

Профіль учасників
і організацій (20%)

· Залучення організацій і/або учасників, які працюють з молодими
людьми з обмеженими можливостями,
· Залучення лідерів, координаторів і консультантів молодіжних
проектів,
· Обґрунтована кількість учасників і тривалість заходів з огляду на
характер діяльності / збалансована кількість учасників з різних
країн,
· Географічний баланс: збалансована кількість організацій/учасників з Програмних і Партнерських країн ,
· Регіональна співпраця: залучення організацій одного регіону
Партнерських країн (Східна і Європа і Кавказ, Середземномор‘я
або Південно-Східна Європа).
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ПРИКЛАД ПРОЕКТУ З ТРЕНІНГІВ ТА РОЗБУДОВИ МЕРЕЖ З ЗАЛУЧЕННЯМ ПАРТНЕРСЬКИХ КРАЇН-СУСІДІВ
Проект „Zip Zap” 19-24 липня, 2005 р. – організований Європейським домом зустрічей – Фундацією Новий Став (Польща) у співпраці з ГО „Європейський діалог” в рамках Програми „МОЛОДЬ” Європейського Союзу відбувався у Любліні (Польща) з 19 по 24 липня 2005 року. Проект
розроблено для молодіжних організацій, менторів і потенційних волонтерів. Метою було поширення ідеї волонтерства, волонтерських програм (EVS - Європейська волонтерська служба)
разом з країнами Східної Європи та Кавказу i ЄС, підвищення якості волонтерських проектів
і поширення хорошого досвіду. В результаті було зібрано і видано рекомендації для ГО, що
реалізовують проекти з практичними порадами щодо усіх проблемних і складних питань, як,
наприклад, візові процедури, страховка, культурні та фінансові аспекти, тощо. Волонтерами будуть люди з меншими можливостями, хто, зазвичай, не мають шансів для такого досвіду.

Проект „Організація та реалізація міжнародних молодіжних ініціатив” 9-18 серпня 2007 р.
– організований громадською організацією „Культурна Клініка” (Швеція) та Донецьким молодіжним дебатним центром (Україна) в рамках програми „Молодь в дії” Європейського Союзу
відбувся в м. Ґетеборзі (Швеція). Тренінг було спрямовано на посилення спроможності молодіжних працівників та молодіжних лідерів організовувати міжнародні молодіжні заходи. Головна тема, що розглядалась під час проекту – Європейське громадянство в рамках якої також
розглядались питання соціальної інтеграції, рівних можливостей, Прав людини та демократії.
Метою проекту було не тільки сформувати у учасників навички організації та реалізації міжнародної молодіжної діяльності але і те, щоб цей тренінг став значним кроком у житті молодих людей щодо їхньої участі у процесі формування молодіжної політики. В проекті приймали
участь молоді люди з Білорусі, України, Молдови, Швеції, Іспанії та Фінляндії.
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ЯКІ ПРАВИЛА ФІНАНСУВАННЯ?
Бюджет проекту повинен відповідати таким правилам фінансування:

А) ОГЛЯД ПРАВИЛ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ УСІХ ПРОЕКТІВ ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ РОЗБУДОВИ МЕРЕЖ
Допустимі витрати

Допустимі витрати з огляду
на характер
діяльності
Дорожні ви- Дорожні витрати Усі види діяльтрати
від дому до місця ності
проведення заходу і у зворотному напрямку.
Використовуються найдешевші
транспортні
засоби та тарифи
(авіа тариф APEX,
квитки 2го класу
на потяг).
Витрати, пов’яза- Усі види діяльКошти на
проживання ні з проживанням ності
та харчута харчуванням
вання
учасників

Кошти на
діяльність

Тренінгові
методи та
матеріали
Виняткові
витрати

Інші витрати,
безпосередньо
пов’язані з реалізацією проекту,
у тому числі й
страхування

· навчальний
візит
· евалюаційна
зустріч
· семінар
· заходи для
розвитку
партнерства
· тренінг
Усі види діяльності

Витрати на гонорари тренерів
та тренінгові
матеріали
Витрати, безпосе- Усі види діяльредньо пов’язані ності
з потребами особи з обмеженими
можливостями/
спеціальними потребами, або що
стосується характеру діяльності.
Витрати на візи
та пов’язані з цим
витрати, витрати
на щеплення.

Механізми
фінансування

Сума*

Процентна
ставка

70% допусти- Автоматично
мих витрат

Повне обґрунтування та підтвердження, копії
квитків і чеків.

Фіксована
ставка

€48 х кількість діб х
кількість
учасників

Автоматично

Єдина квота

€ 1 200

Автоматично

+ фіксована
ставка

+ €50 х
кількість
учасників

Результати мають
бути описані
у підсумковому
звіті.
Підписана учасниками відомість
Результати мають
бути описані
у підсумковому
звіті.
Підписана учасниками відомість

Фіксована
ставка

€350 х
Автоматично
кількість
тренінгових
днів
100% допус- За умови, що
тимих витрат потреба у
специфічних
витратах буде
обґрунтована
в заявці

Процентна
ставка

Процедура
надання

Обов’язки із
звітності

Результати мають
бути описані
у підсумковому
звіті.
Повне обґрунтування та підтвердження, копії
накладних
і чеків.

* Єдині квоти та фіксовані ставки можуть бути адаптованими Національними агенціями. Організації, які подають заявку до Національних агенцій, використовують ставки, визначені для
даної країни. Для уточнень слід звернутися до відповідної Національної агенції або ознайомитися з таблицею, опублікованою на Інтернет-сторінці Комісії.
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ЯКІ ВИТРАТИ МОЖУТЬ КВАЛІФІКУВАТИСЬ ЯК ВИНЯТКОВІ?
Винятковими витратами є:
· витрати на візу та інші витрати, пов‘язані з процесом отримання віз, витрати на щеплення
· витрати, що стосуються молодих людей з обмеженими можливостями і/або спеціальними
потребами
У останньому випадку, витрати можуть бути пов’язані з відвідуваннями лікаря; медичними
процедурами; додатковою мовною і тренінговою підготовкою; додатковою супроводжуючою
особою; додатковими економічними витратами (у випадку складного фінансового становища);
перекладом.

В) ОГЛЯД ПРАВИЛ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ПРОЕКТІВ З РОЗБУДОВИ
МЕРЕЖ
Допустимі витрати

Механізми
фінансування

Процентна
Кошти на Допустимі прямі витрати
ставка
діяльність · персональні кошти
· дорожні витрати
· проживання та харчування
· кошти, пов‘язані з організацією зустрічей
· публікації/переклади/
інформування
· поширення і використання результатів
· інші кошти, безпосередньо пов’язані
з діяльністю (включаючи візові витрати)
Допустимі непрямі витрати (7% від допустимих
прямих витрат)

Сума*

Процедура
надання

Обов’язки із звітності

50% допустимих витрат
(якщо не заявлена нижча
квота)

За умови, що
потреба у
специфічних
витратах буде
обґрунтована
в заявці

Повне обґрунтування
та підтвердження, копії
квитків і чеків.

До €20 000

Результати мають бути
описані у підсумковому
звіті.
Підписана учасниками
відомість

ОГЛЯД ПРОЦЕДУРИ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ
Регіон/країна, в якій
реалізовується проект

Хто може подавати заявку на
фінансування?

Куди подавати заявку на фінансування?

Програмна країна

Організація з Програмної країни

до відповідної Національної агенції

Організація, яка працює у сфері
молоді на європейському рівні

Виконавча агенція з питань освіти, культури і аудіовізуалізації

Організація з Програмної країни

до відповідної Національної агенції

Організація, яка працює у сфері
молоді на європейському рівні

Виконавча агенція з питань освіти, культури і аудіовізуалізації

Організація з Програмної країни

до відповідної Національної агенції

Організація з ПСЄ, яка виступає
приймаючою стороною

Виконавча агенція з питань освіти, культури і аудіовізуалізації

Організація, яка працює у сфері
молоді на європейському рівні

Виконавча агенція з питань освіти, культури і аудіовізуалізації

Східна Європа і Кавказ

Південно-Східна
Європи
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ЯК РОЗРОБИТИ ДОБРИЙ ПРОЕКТ СПІВПРАЦІ З ПАРТНЕРСЬКИМИ
КРАЇНАМИ?
У таблиці, наведеній вище, вказані критерії, за якими оцінюється проектна заявка. Ось декілька
рекомендацій з розробки успішного проекту.

ЯКІСТЬ ДИЗАЙНУ ПРОЕКТУ
· Якість партнерства, участі партнерів у проекті
Злагоджена і ефективна співпраця між організаціями-партнерами є життєво необхідним елементом проекту. Партнери повинні показати рівень співпраці та залучення кожного партнера;
мати відповідні кадри для роботи з тематикою, заявленою у проекті; чітке і узгоджене розуміння ролі і завдання кожного партнера в проекті; спроможність розвивати партнерство і забезпечити ефективне продовження і розповсюдження результатів діяльності.
· Якість підготовчого етапу
Добре організована підготовча робота є надзвичайно важливою для успішності усього проекту. Упродовж підготовчої фази партнери та учасники повинні узгодити спільну тему проекту, розподіл обов’язків, складання програми, визначення методів роботи, профілю учасників,
практичних питань (місце проведення, транспорт, проживання, матеріали для учасників, переклад/мовна підтримка тощо). Самих учасників слід залучати до проекту вже на підготовчому
етапі проекту, а також готувати їх до міжкультурного контексту та зустрічей з людьми, які представляють інші культури.
· Якість програми
Програма має бути чітко визначеною, реалістичною та збалансованою, відповідати завданням
проекту та Програми „Молодь в дії”. Програма має передбачати застосування різних міжкультурних методів роботи і відповідати профілю учасників.
· Якість евалюаційного етапу
Для забезпечення стабільності результатів, організації та учасники повинні залучатися до процесу евалюації. Підсумкова евалюація покликана дозволити партнерам і учасникам визначити,
якою мірою було досягнуто цілі проекту та чи були задоволені потреби учасників. Евалюація
також має висвітлювати навчальні результати.
Окрім заключної евалюації, необхідно організувати евалюаційні сесії перед, під час та після заходу. Оцінка напередодні проведення заходу має надати партнерам змогу вдосконалити його
програму. Оціночні сесії під час заходу важливі для отримання зворотного зв’язку від учасників
і пристосування програми відповідно до їхніх потреб.
· Якість заходів, спрямованих на захист та безпеку учасників (лише для молодіжних
обмінів)
Під час підготовки та планування проекту організації повинні продумати дії, спрямовані на захист та безпеку учасників з огляду на законодавство, політику, практику та інші особливості
країни, в якій відбувається діяльність. Організації повинні усвідомлювати усі ризики проекту,
пов’язані з захистом учасників. Для забезпечення процесу навчання молодих людей та забезпечення захисту і безпеки до діяльності в рамках Програми необхідно залучати достатню кількість дорослих молодіжних лідерів. Коли до діяльності залучені молоді люди двох статей, рекомендується залучати молодіжних лідерів обох статей. Рекомендується мати місце та засоби для
надання невідкладної допомоги (наприклад, потрібні контакти на батьківщині і в країні перебування, відповідні кошти, аптечку, план евакуації, принаймні одного лідера, який має навички надання невідкладної допомоги, посібник з надання допомоги, контакти необхідних служб
тощо). Доцільно визначити єдиний «кодекс поведінки», який би забезпечував повагу до певних
стандартів поведінки лідерів і учасників (наприклад, вживання тютюнових виробів і алкоголю
тощо). Водночас лідери повинні мати спільну позицію з приводу певних питань, особливо у над-
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звичайних випадках. Більше інформації подано у Основних принципах захисту молодих людей
в ризикованих ситуаціях (додаток ІІІ частини С).

ЯКІСТЬ ЗМІСТУ І МЕТОДОЛОГІЇ ПРОЕКТУ
· Тема відповідає спільним інтересам і стосується групи учасників
Тематична концепція проекту, яку вивчатимуть учасники, повинна бути чітко визначеною. Обрана тема повинна бути узгодженою між всіма партнерами, відповідати інтересам та потребам
учасників і повинна відображатися у конкретних типах діяльності.
· Застосування методів неформальної освіти
проект повинен відповідати принципам неформальної освіти. Тут можна застосовувати різні
методи і техніки (творчі майстерні, рольові ігри, заняття на дворі, криголами, круглі столи тощо)
і тим самим сфокусувати діяльність на різні потреби учасників та бажані вихідні результати. Загалом проект повинен групуватися на процесі міжкультурного навчання, розвивати творчість,
активність та ініціативність учасників.
· Активне залучення учасників
Щоденна програма і використовувані методи роботи повинні створювати підстави для активного залучення учасників й ініціювати навчальний процес. Учасники повинні активно залучатися до процесу підготовки і евалюації проекту. Молоді люди повинні бути рівними у своїх можливостях вивчати тему проекту, без огляду на знання мови чи інші навички.
· Можливості соціального і особистісного розвитку учасників
Проект має уможливлювати саморозвиток учасників, отримання нового досвіду, набуття або
розвиток навичок, кваліфікацій та знань, спрямованих на соціальний та особистісний розвиток.
· Міжкультурний вимір
Учасники проекту повинні краще сприймати інші культури, підтримувати спілкування між
людьми різних культур і походження. Це допомагає протидіяти упередженням, расизму та іншим проявам соціального виключення та утверджувати толерантне ставлення і розуміння відмінності.
· Європейський вимір
Проект повинен привносити нову вартість в освітній процес молоді, розширювати їхній світогляд в європейському/міжнародному контексті, в якому вони перебувають. Європейський вимір проекту може бути відображений такими характеристиками:
- проект підтримує почуття європейського громадянства і допомагає молоді відчути себе як
частину сучасного і майбутнього Європи,
- проект зосереджується на певній спільній актуальній для Європи темі, такій як расизм, ксенофобія, антисемітизм, вживання наркотиків,
- тема проекту стосується поточних європейських проблем, наприклад, розширення ЄС, європейських інституцій, сфер політики, які безпосередньо торкаються молоді тощо,
- проект торкається базових цінностей ЄС, таких як принцип свободи, повага до права та
основних свобод людини, верховенство права.

ЯКІСТЬ ВПЛИВУ ПРОЕКТУ
· Вплив і ефект мультиплікації
Вплив проектів не має концентруватись лише на їх учасниках, але й пропагувати концепцію
Європи у місцевих громадах. Для цього організації, що приймають, повинні залучати до діяльності якомога більше інших людей (з місцевої громади, району тощо).
Проект повинен мати довготермінову перспективу. Проект слід планувати з врахування стабільного впливу та ефекту мультиплікації. Мультиплікація тут бачиться як переконання інших
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зацікавлених сторін скористатися результатами проекту у новому контексті. Організації повинні окреслити можливу цільову групу, яка діятиме як мультиплікатори (молоді люди, молодіжні
працівники, ЗМІ, політичні лідери, лідери громадської думки, політики ЄС) задля поширення
завдань і результатів проекту.
Більше того, організації і учасники повинні обдумувати можливі заходи щодо продовження
проекту. Навіщо повторювати захід? Чи потрібно до нового проекту залучати нові організації?
Яким чином продовжити дискусію на цю тему і яким має бути наступний крок? Чи можливо реалізувати новий проект у рамках інших Акцій Програми?
· Прозорість/візуалізація Програми „Молодь в дії”
Організації повинні разом обговорити заходи, які б забезпечували візуалізацію проекту і Програми “Молодь в дії” загалом. Творчі ідеї організацій і волонтерів є додатковим потенціалом для
інформування про проект та можливості підтримки з боку Програми “Молодь в дії”. Візуалізація
і заходи повинні стосуватися підготовки і реалізації ЄВС. Вони поділяються на дві широкі категорії:
- прозорість проекту організації і учасники повинні “відкривати” свій проект, його мету і завдання громадськості,
поширювати їх під час проекту як “молодіжні повідомлення” у вигляді інформаційних матеріалів, електронних або СМС повідомлень, наклейок, плакатів, промоційних матеріалів (футболок, ручок, бейсболок тощо); запрошень для журналістів; випуску прес-релізів або статей
у локальних ЗМІ, на порталах або в бюлетенях; створення електронних груп, форумів, галерей або блогів в Інтернеті тощо.
- візуалізація програми „Молодь в дії”.
Окрім обов’язкового використання логотипів Програми „Молодь в дії”, кожна організація повинна стати „мультиплікатором” Програми. Це важливо для підвищення зацікавленості Програмою зі сторони молоді та молодіжних працівників як в Європі, так і за її межами. Бажано,
щоб організації включали інформацію про Програму (або принаймні конкретну Акцію, її завдання, основні принципи, цільові групи тощо) заходів, які проводяться в рамках проекту.
Організації також можуть проводити інформаційні сесії в рамках програми заходу або передбачити участь у різних заходах (семінарах, конференціях, дискусіях), які організовуються
на різних рівнях (місцевому, регіональному, національному, міжнародному).
· Поширення і використання результатів
Кожна організація повинна запланувати заходи з поширення та використання результатів.
- Стандартні
Стандартні заходи з поширення та використання можуть відбуватися у такому ж форматі, як
заходи з візуалізації; основною відмінністю є те, що поширення і використання стосується
результатів проекту, а менше – завдань та діяльності як такої . Такі заходи відбуваються переважно після завершення програми діяльності.
- Додаткове поширення і використання результатів
Окрім стандартних заходів, організації можуть здійснювати іншу діяльність з поширення
і використання результатів. Програма „Молодь в дії” пропонує додаткове фінансування такої діяльності (детальніше у частині „Правила фінансування”) лише для молодіжних обмінів.
Приклади додаткових заходів: публічні заходи (презентації, конференції, семінари...), створення аудіовізуальних продуктів (CD-Rom, DVD, відеоролики…); налагодження довготривалої співпраці (серії статей або репортажів у пресі, на радіо чи телебаченні, участь у радіоі телепередачах …); розробка інформаційних матеріалів (бюлетені, брошури, буклети, посібники; створення Інтернет-порталу тощо).
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Частина C
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АПЛІКАНТІВ
Всі організації, які збирається подати проект для отримання фінансової підтримки від Європейського Союзу в рамках Програми „Молодь в дії”, заохочуємо уважно прочитати цю частину.

КОМЕНТАР:
Незважаючи на те, що ця частина посібника містить інформацію для аплікантів, рекомендуємо
організаціям з України ретельно з нею ознайомитись. Сповідуючи принцип партнерства, всі залучені до проектів Сторони несуть рівну відповідальність за підготовку, реалізацію, оцінку та
подання звітності за проектом, як технічної так і фінансової.

1.
ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ, ЩОБ ПОДАТИ ПРОЕКТ
В РАМКАХ ПРОГРАМИ „МОЛОДЬ В ДІЇ”?
Для подання проекту в рамках Програми „Молодь в дії” Вам необхідно зробити три кроки, описані нижче:
· Переконатись, що Ваш проект відповідає Програмним критеріям,
· Переконатись, що Ваш проект відповідає фінансовим умовам,
· Заповнити та подати аплікаційну форму до відповідної Агенції (Виконавчої або Національної).

КРОК 1:
ПЕРЕКОНАТИСЬ, ЩО ПРОЕКТ ВІДПОВІДАЄ ПРОГРАМНИМ КРИТЕРІЯМ
Критерії доступу в основному відносяться до типу проекту, цільової групи та умов подання
грантової заявки для цього проекту. Якщо Ваш проект не відповідає цим критеріям, його не
буде допущено до подальшої оцінки. Не зважаючи на це, деякі критерії є спільними для всіх
Акцій та під-Акцій Програми, інші відносяться тільки до окремих Акцій та під-Акцій.
Для того, щоб Ваш проект було допущено до подальшої оцінки, він має відповідати критеріям
доступу саме тієї Акції або під-Акції, в рамках якої цей проект подається. Детальна інформація
про критерії доступу щодо кожної Акції та під-Акції подається у частині В цього посібника.

КРИТЕРІЇ ВИКЛЮЧЕННЯ
Апліканти мають підтвердити, що вони не підпадають під ситуації, описані в Статтях 93 та 94
Фінансових правил, чинних для всіх бюджетів, що подаються до Європейських Спільнот (Постанова Ради (ЄС, Євратом) №1605/2002), які викладені нижче.
Аплікантів не буде допущено до участі у Програмі „Молодь в дії”, якщо вони знаходяться в одній
з наступних ситуацій:
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· Вони збанкрутували, або на них заведено судову справу, або їхня справа розглядається
в суді, або вони врегульовують свої справи з кредиторами, призупинили свою ділову активність або знаходяться в схожій ситуації у відповідності до національного законодавства.
· Вони відбувають покарання за правопорушення в сфері своєї професійної діяльності.
· Вони були визнанні винними у серйозному порушенні професійної етики.
· Вони не виконали своїх зобов’язань щодо виплат у фонд соціального страхування або сплати податків відповідно до законодавства країни, де засновано юридичну особу, або країни,
з якої походить грантодавець, або країни, де мають бути виконані контрактні зобов’язання.
· Їх було звинувачено та доказано причетність до шахрайства, корупції та будь-якої іншої незаконної діяльності, що наносить шкоду фінансовим інтересам Спільноти.
· Якщо будь-які підряди або гранти, фінансовані з бюджету Співтовариств, не були виконані
у відповідності до умов контракту.
Аплікатам не буде надано фінансову допомогу, якщо на день надання гранту вони:
· Мають конфлікт інтересів.
· Визнанні винними за надання неправдивої інформації, необхідної для надання гранту або
були не в змозі надати таку інформацію .
Відповідно до Статей з 93 по 95 Фінансових правил апліканти можуть бути притягнені до фінансової та адміністративної відповідальності, якщо їх буде визнано винними у наданні неправдивої інформації або буде виявлено, що вони допустили серйозні порушення контрактних зобов’язань під час виконання попередніх контрактів.
Ці критерії виключення є чинними для всіх Акцій та під-Акцій Програми „Молодь в дії”. Для того
щоб підтвердити відповідність цим критеріям, апліканти мають підписати „декларацію честі”,
підтверджуючи свою непричетність до жодної з ситуацій, викладених у Статтях 93 та 94 Фінансових правил. „Декларація честі” є окремою частиною всіх аплікаційних форм.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
Критерії відбору надають Виконавчій та Національним Агенціям можливість оцінити фінансову
та операційну спроможність апліканта щодо виконання запропонованого проекту. Ці критерії
виключення є чинними для всіх Акцій та під-Акцій Програми „Молодь в дії”.
Фінансова спроможність означає те, що аплікант має стабільне та достатнє фінансування для
здійснення своєї діяльності протягом всього періоду реалізації проекту.
Визначення фінансової спроможності не здійснюється якщо:
· Сума гранту не перевищує 25 000 євро,
· Аплікантом є громадський орган,
· Аплікантом є неформальна група молодих людей,
· Аплікантом є міжнародні громадські організації, засновані міжурядовими угодами, або спеціалізовані агенції, засновані цими організаціями,
· Аплікантом є Міжнародний комітет Червоного Хреста,
· Міжнародна федерація національних спілок Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.
У всіх інших випадках апліканти разом з аплікаційними формами мають надати:
· Звіт про прибутки та видатки,
· Зведений та закритий баланс за попередній фінансовий рік,
· Банківські реквізити завірені банком (з оригінальними підписами).
Якщо на основі цих документів Виконавча або Національна агенція дійдуть висновку, що необхідна фінансова спроможність не доказана або недостатня, вони можуть:
· Вимагати додаткової інформації,
· Вимагати гарантій банку,
· Запропонувати надання гранту без передплати,
· Відхилити аплікаційну форму.
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Операційна спроможність означає, що аплікант повинен доказати, що має необхідний досвід та
мотивацію для реалізації запропонованого проекту. Це описується в окремому розділі аплікаційної форми.

КРИТЕРІЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Критерії затвердження дозволяють Виконавчій або Національній агенції оцінити якість проектів, що подані для отримання гранту.
На основі цих критеріїв гранти надаються для фінансування тих проектів, які максимально підвищують загальну ефективність Програми „Молодь в дії”.
Критерії затвердження описані в цьому посібнику чітко вказують на елементи, які мають бути
враховані під час оцінки якості Вашого проекту.
Прийміть до уваги, що деякі з критеріїв затвердження є загальними для всіх Акцій та під-Акцій
Програми, інші відносяться тільки для окремих Акцій або під-Акцій.
Для всіх Акцій та під-Акцій всі критерії затвердження описані в частині В цього посібника.

КРОК 2:
ПЕРЕВІРТЕ ФІНАНСОВІ УМОВИ
ТИПИ ГРАНТІВ
Гранти можуть бути одного з наступних типів:
· Надаються на основі повернення певної процентної долі допустимих витрат (Percentage of
reimbursement of actual eligible costs),
· Надаються на основі одноразово сплачуваних сум (фіксована сума) (lump sums (fixed
amounts),
· Надаються на основі фінансування фіксованих ставок (з розрахунку шкали вартості за одиницю або фіксованих процентних ставок) (flat rate financing (scale of unit costs, or fixed percentage),
· Є комбінацією вказаного вище.
Грант на основі повернення певної процентної долі допустимих витрат надається у вигляді відшкодування встановленої долі допустимих витрат, що фактично виникли під час реалізації проекту (наприклад, 70% вартості дорожніх витрат учасників в рамках під-Акції 3.1).
Одноразово сплачувана сума є фіксованою сумою, яка покриває повністю окремі витрати, пов’язані з реалізацією проекту (наприклад, 1920 євро виділяються на покриття вартості діяльності під час молодіжного обміну в рамках під-Акції 3.1).
Фінансування на основі фіксованих ставок покриває окремі категорії витрат або застосовуючи
стандартну шкалу вартості одиниці (наприклад, 250 євро х кількість волонтерів х кількість місяців Волонтерської служби за кордоном виділяються на підсилене менторство в рамках Акції
2), або застосовуючи фіксовану процентну ставку (наприклад, 7% прямих допустимих витрат
для покриття непрямих витрат в рамках під-Акції 1.3).

КОМЕНТАР:
Фінансування на основі фіксованих процентних ставок в Акціях та під-Акціях доступних для
участі організацій з Східної Європи та Кавказу не застосовується.
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Якщо проект подається до Національної агенції, переконайтесь, що Ви використовуєте правильні суми. Національна агенція може застосовувати адаптовані для країни, в якій вона знаходиться, стандартні фіксовані суми та шкалу вартості одиниць. Це означає, що фіксовані суми
та шкала вартості одиниць можуть відрізнятись в залежності від Програмної країни, в якій подається аплікаційна форма. Суми, що застосовуються на національних рівнях, публікуються на
веб-сайтах Європейської Комісії та Національних агенцій.
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Механізм фінансування, що застосовується в Програмі „Молодь в дії”, часто є комбінацією фінансування на основі одноразово сплачуваних сум та фіксованих ставок. Такі форми грантів дозволяють аплікантам легко розраховувати суму очікуваного гранту та полегшують планування
проекту.

Детальну інформацію щодо механізмів фінансування всіх Акцій та під-Акцій подано в частині В
цього посібника.

СПІВФІНАНСУВАННЯ
Грант Європейського Союзу є стимулом для реалізації проекту, який би був неможливим без
фінансової підтримки ЄС та базується на принципі співфінансування. Це означає, що загальні
витрати за проектом не можуть покриватись лише за рахунок гранту ЄС; аплікант повинен доповнити грант ЄС власним фінансовим внеском, та/чи за рахунок допомоги з національних, регіональних, місцевих або приватних джерел. Це правило не впливає на підтримку, що надається
грантом на основі фіксованих сум та ставок. У разі отримання підтримки на основі процентних
частин фактичних витрат аплікант має вказати в аплікаційній формі інші, ніж грант ЄС джерела
фінансування.
Негрошові внески вважаються допустимими джерелами співфінансування. Розрахункова вартість таких внесків не повинна перевищувати:
· Фактично здійснені витрати, повністю підтверджені фінансовими документами третіх сторін,
які зробили ці внески на користь бенефіціара безкоштовно, але понесли відповідні витрати.
· Загально прийнятої ринкової вартості роботи, послуги, тощо які подаються як внесок і фактичні витрати відсутні.
Внески у вигляді нерухомості не дозволяються.

НЕПРИБУТКОВІСТЬ
Грант не може призводити або допомагати в отриманні прибутку бенефіціаром. Під прибутком
слід розуміти перевищення доходу над витратами. На практиці це означає, що в разі, коли загальний дохід проекту більший за його загальні витрати, суму гранту буде зменшено відповідно
після аналізу фінального звіту. Це правило не впливає на підтримку, що надається грантом на
основі фіксованих сум та ставок.
Якщо буде виявлено, що в результаті реалізації проекту було отримано прибуток, то можливо
з’явиться необхідність повернути виплачені раніше суми гранту.

НЕМОЖЛИВІСТЬ ПОДВІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Кожен аплікант має право отримати один і лише один грант з Бюджету Спільнот для одного
проекту. Проекти, що вже отримали фінансування, не розглядаються.
Щоб запобігти ризику подвійного фінансування, аплікант повинен вказувати у відповідному
розділі аплікаційної форми джерела та суми будь-якого іншого фінансування, отриманого, або
на яке подано заявку в той самий фінансовий рік, чи-то для проекту, чи будь-яких інших проектів, в тому числі операційні гранти.
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КРОК 3:
ЗАПОВНІТЬ ТА ПОДАЙТЕ АПЛІКАЦІЙНУ ФОРМУ
Для різних типів проектів, можливих в рамках Акцій та під-Акцій Програми, заповнюються різні
типи аплікаційних форм.

ОДНОСТОРОННЄ ФІНАНСУВАННЯ
Одна організація бере на себе роль координатора та подає до Виконавчої або Національної
агенцій одну аплікаційну форму для всього проекту (наприклад, багатосторонній молодіжний
обмін або проект ЄВС) від імені всіх партнерів.
Якщо аплікаційну форму оцінено позитивно аплікант стає бенефіціантом однієї грантової угоди,
другою стороною якої є Виконавча або Національна агенція, і одного гранту для фінансування
всього проекту. Ця процедура відома як одностороннє фінансування.

КОМЕНТАР:
Оскільки організації з Партнерських країн Східної Європи та Кавказу не можуть самостійно
подавати заявки на фінансування, для таких проектів застосовується тільки одностороннє фінансування, аплікаційна форма завжди подається однією організацією з Програмної країни від
імені всіх партнерів.

АПЛІКАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА
Для будь-якої Акції або під-Акції критерії доступу, які мають бути виконані при поданні аплікаційної форми, описані в частині В цього посібнику. Більш того, апліканти мають дотримуватись
умов, викладених нижче:
Аплікаційну форму буде прийнято до розгляду, тільки якщо вона:
· Подана в правильній формі, повністю заповненою та вчасно.
· Підписана Людиною, яка уповноважена взяти на себе юридичні зобов’язання від імені апліканта.
· Бюджет складено у відповідності до правил фінансування.
· Відповідає критеріям доставки.
· Отримана до кінцевої дати подачі аплікаційних форм.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОФІЦІЙНІ АПЛІКАЦІЙНІ ФОРМИ
Заявка має бути:
· Зроблена у відповідній спеціально розробленій для кожної Акції та під-Акції і кожного типу
проектів аплікаційній формі. Ви можете отримати аплікаційні форми, зв’язавшись з Виконавчою або Національною агенцією. Ви також можете завантажити їх з веб-сайтів Європейської
Комісії, Виконавчої та Національних агенцій.
· Заповнена однією з офіційних мов ЄС.
· Друкована.
· Супроводжуватись офіційним листом від апліканта.
До аплікаційної форми мають бути додані всі вказані в формі документи.

КОМЕНТАР:
Офіційні аплікаційні форми для проектів всіх типів в рамках всіх Акцій та під-Акцій доступні на
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ОЧІКУВАНИЙ БЮДЖЕТ
Всі заявки мають включати детальний очікуваний бюджет (є частиною аплікаційної форми),
в якому всі суми подаються в євро. Якщо аплікантом є організації з країн, що не входять до
євро зони, вони мають використовувати офіційні обмінні курси, що публікуються в Офіційному
журналі Європейського Союзу, серія С, за той місяць, у якому подається аплікаційна форма.
В будь-якому випадку Національні агенції в цих країнах будуть використовувати офіційні курси,
встановлені Європейською Комісією під час прийому фінансової звітності. Обмінні курси євро,
що використовуватимуться для складання звітності, встановлюються для кожного раунду відбору проектів (застосовуються щомісячні обмінні курси за попередній місяць до кінцевої дати
подачі аплікаційних форм), або щомісячні обмінні курси, що оприлюднюються на веб-сайті Комісії та застосовуються на день перерахування коштів. Інформацію про обмінні курси, будь ласка, дивіться на веб-сайті Європейської Комісії www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

ІНФОРМ
АЦІЯ ДЛ
Я АПЛІК
АНТІВ

веб-сайті Європейської Комісії за адресою:
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc411_en.htm

КОМЕНТАР:
Саме обмінні курси про які йде мова вище, а не ринкові обмінні курси країни, де відбуваються
витрати, застосовуються у партнерських проектах Програми „Молодь в дії”
Бюджет проекту має складатись відповідно до правил фінансування, що застосовуються до
певної Акції або під-Акції та передбачати допустимі витрати, які можуть фінансуватись Європейським Союзом.

ВИКОНУЙТЕ КРИТЕРІЇ ДОСТАВКИ
Оригінал аплікаційної форми має бути доставлено на адресу органа, що відповідає за відбір
– Виконавчої чи Національної агенції. Детальна інформація про органи відповідальні за відбір
міститься в частині В цього посібника.
Заявки мають доставлятись:
· Поштою. Береться до уваги дата, вказана на поштовому штемпелі.
· Кур’єрською службою. Береться до уваги дата отримання кур’єрською службою.
Деякі з Національних агенцій можуть приймати аплікаційні форми:
· Принесені особисто. Береться до уваги дата отримання.
· Заповнені он-лайн.
Аплікаційні форми надіслані факсом або електронною поштою не приймаються до розгляду.
Після того, як аплікаційну форму було подано, внесення змін до неї неможливе. Однак, Виконавча та Національні агенції можуть надати апліканту можливість виправити формальні та явні
помилки в аплікаційній формі у чітко визначений період часу. За таких обставин Виконавча або
Національна агенція повинні повідомити апліканта про своє рішення письмово.

ДОТРИМУЙТЕСЬ КІНЦЕВИХ ТЕРМІНІВ ПОДАЧІ АПЛІКАЦІЙНИХ ФОРМ
Аплікаційні форми мають подаватись до певних кінцевих термінів (дедлайнів) залежно від дати
початку проекту.
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Для проектів, що подаються до Національних агенцій, є п’ять кінцевих термінів на рік:
Проекти що реалізуються між

Кінцевий термін подання

1 Травня та 30 Вересня

1 Лютого

1 Липня та 30 Листопада

1 Квітня

1 Вересня та 31 Січня

1 Червня

1 Грудня та 30 Квітня

1 Вересня

1 Лютого та 31 Липня

1 Листопада

Для проектів, що подаються до Виконавчої агенції є три кінцевих терміни на рік:
Проекти що починаються між

Кінцевий термін

1 Липня та 30 Листопада

1 Лютого

1 Листопада та 30 Березня

1 Червня

1 Січня та 31 Липня

1 Вересня

РІЗНИЦЯ МІЖ ДАТАМИ ПРОЕКТУ ТА ДАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Всі проектні заявки, що подаються в рамках Програми „Молодь в дії”, повинні вказувати два
види дат – дати початку та кінця проекту та дати початку та кінця діяльності.

ДАТИ ПРОЕКТУ
Це дати, коли проект починається та закінчується. Інтервал часу між цими датами є допустимим
періодом. Це означає, що витрати, пов’язані з реалізацією проекту повинні здійснюватись виключно в цей період. Цей період охоплює підготовку та фінальну оцінку проекту.

ДАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Це дати, між якими відбувається основна Діяльність, а саме, перший та останній дні молодіжного обміну, семінару, і т.д. Цей період не включає фази підготовки та фінальної оцінки. Тим не
менш, дати діяльності входять в період реалізації проекту та не співпадають з датами початку
та кінця проекту, оскільки витрати можуть відбуватись до початку та після закінчення основної
діяльності.
Допустимий період для здійснення витрат починається з дати вказаної в грантовій угоді. Ця
дата є датою початку проекту. Здійснення витрат може бути дозволено ще до підписання грантової угоди, якщо бенефіціар підтвердить необхідність початку проекту до підписання грантової угоди. За жодних обставин витрати не можуть вважатись допустимими, якщо вони здійснені
раніше дати подачі аплікаційної форми.
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Часовий
інтервал

Кінцевий термін подачі аплікаційних форм

ІНФОРМ
АЦІЯ ДЛ
Я АПЛІК
АНТІВ

ГРАФІК: ПРОЕКТНИЙ ЦИКЛ. РІЗНИЦЯ МІЖ ДАТАМИ ПРОЕКТУ ТА ДАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

· Як правило 3 місяці для проектів, поданих на
децентралізованому/національному рівні
· Як правило 6 місяців для проектів, поданих
на централізованому/міжнародному рівні

Дата початку проекту

Підготовча фаза

Допустимий період

Дата початку діяльності

Реалізація
діяльності

Дата завершення діяльності

Оціночна фаза

Дата завершення проекту
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2.
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ПОДАННЯ АПЛІКАЦІЙНОЇ ФОРМИ?
Всі аплікаційні форми отримані Виконавчою агенцією та Національними агенціями проходять
процедуру відбору.

ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ
Відбір заявок відбувається наступним чином:
· Перш за все їх перевіряють на відповідність критеріям доступу, відбору та виключення.
· Після того, аплікаційні форми, які пройшли попередню процедуру оцінюються та ранжируються у відповідності до критеріїв затвердження.

ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ
Коли оцінку, в тому числі і перевірку фінансових умов, завершено, Виконавча агенція та Національні агенції приймають рішення щодо надання гранту на фінансування проекту. Рішення
базується на висновку експертної комісії та наявності фінансових ресурсів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РІШЕННЯ
Для аплікаційних форм, поданих до Виконавчої агенції:
Аплікантів зазвичай повідомляють про результати процедури відбору протягом п’ятого місяця
після кінцевої дати прийому аплікаційних форм.
Для аплікаційних форм, поданих до Національної агенції:
Аплікантів зазвичай повідомляють про результати процедури відбору протягом другого місяця
після кінцевої дати прийому аплікаційних форм.
Всіх аплікантів – успішних та неуспішних – повідомляють про результати відбору письмово.
Аплікаційні форми та будь-які матеріали надані разом з ними не повертаються аплікантам незалежно від результатів процедури відбору.

3.
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ КОЛИ ВАШУ АПЛІКАЦІЙНУ
ФОРМУ СХВАЛЕНО?
ГРАНТОВА УГОДА
У випадку схвалення Виконавчою або Національною агенцією складається грантова угода, що
окреслює суму гранту в євро, детально описує умови та рівень фінансування та підписуються
двома сторонами Виконавчою/Національною агенцією та бенефіціарієм.
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У випадку схвалення проекту Національною агенцією аплікант зазвичай отримує угоду для підпису на третій місяць після кінцевої дати прийому аплікаційних форм.
Зразки грантових угод, що використовуються для Програми „Молодь в дії”, доступні на вебсайті Європейської Комісії.

ІНФОРМ
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У випадку схвалення проекту Виконавчою агенцією аплікант зазвичай отримує угоду для підпису на шостий місяць після кінцевої дати прийому аплікаційних форм.

СУМА ГРАНТУ
Схвалення аплікаційної форми не означає надання всієї суми, що запитувалась Аплікантом
(сума фінансування може бути зменшена у відповідності до специфічних фінансових правил
кожної Акції).
Зверніть увагу! Сума гранту, вказана в угоді за будь-яких умов не може бути збільшена і має
розцінюватись як максимальна. Більш того, виділена сума не може перевищувати суму, що запитувалась.
Для кого призначається грант Європейського Союзу?
Не дивлячись на те, що грант ЄС перераховується на рахунки апліканта (Організації, що координує), який на правах бенефіціара підписує грантову угоду та несе фінансову та адміністративну
відповідальність за весь проект, грант має покривати витрати всіх партнерських організацій,
залучених до реалізації проекту. Тому необхідно, щоб грант ЄС розподілявся між партнерськими організаціями відповідно до ролі, завдань та діяльності, які вони виконують в рамках проекту. З метою запобігання ускладнень у стосунках між партнерами, переконливо рекомендовано,
щоб партнери укладали між собою письмові угоди щодо розподілу завдань, відповідальності та
суми, які вони мають отримати з гранту ЄС.

ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ
Щоб бути допустимими витрати в рамках Програми мають:
· Бути необхідними для реалізації проекту, бути запланованими в попередньому бюджеті, доданому до угоди та відповідати принципам прозорого фінансового менеджменту, особливо
що стосується цінності грошей та ефективності/доречності витрат.
· Відбуватись в проектний період, який вказано в угоді.
· Бути фактично зробленими бенефіціаром, зареєстрованими на його рахунках у відповідності до існуючих бухгалтерських вимог та задекларованими у відповідності до вимог чинного
податкового та соціального законодавства.
· Їх можливо ідентифікувати та перевірити, і вони підкріплені оригіналами підтверджуючих
документів.

ДОПУСТИМІ ПРЯМІ ВИТРАТИ
Допустимі прямі витрати – це витрати, які у відповідності до умов допустимості, викладених
вище, можна віднести до витрат, безпосередньо пов’язаних з реалізацією проекту і кошти, на
які можуть бути отримані безпосередньо.

НЕДОПУСТИМІ ВИТРАТИ
Наступні витрати не можуть вважатись допустимими:
· Покриття відсотків,
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·
·
·
·
·
·
·

Виплати боргових зобов’язань, або послуг, пов’язаних з ними,
Покриття негрошових зобов’язань,
Вклади з метою отримання відсотків,
Сплати сумнівних боргів,
Покриття втрат на обмінних курсах,
Покриття ПДВ, якщо тільки бенефіціар зможе отримати зворот по цим витратам,
Витрати задекларовані бенефіціаром але покриті з коштів інших проектів, покритих з коштів
ЄС,
· Надлишкові або недоречні витрати.

ПРОЦЕДУРА СПЛАТИ
A) ПРОЦЕДУРА ОДНОРАЗОВОЇ ПЕРЕДПЛАТИ ГРАНТОВИХ КОШТІВ
Більшість проектів, підтриманих в рамках Програми „Молодь в дії”, фінансується з застосуванням процедури одноразової передплати грантових коштів та фінальної сплати/відшкодування
коштів за балансом як описано нижче:

ПЕРЕДПЛАТА
Передплата у сумі 80% гранту перераховується на рахунки бенефіціара впродовж 45 днів після
підписання грантової угоди останньою з двох сторін і, якщо потрібно, надані необхідні гарантії. Передплата сплачується з метою забезпечення бенефіціара початковою сумою для початку
реалізації проекту.

СПЛАТА АБО ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ЗА БАЛАНСОМ ПРОЕКТУ
Сума фінального платежу, який необхідно сплатити бенефіціару, буде визначена на основі фінального звіту, який необхідно подати впродовж двох місяців після кінцевої дати проекту (офіційні форми фінальних звітів доступні на веб-сайтах Європейської Комісії, Виконавчої агенції та
Національних агенцій).
Якщо допустимі витрати сплачені бенефіціаром під час реалізації проекту є нижчими ніж передбачалось, фінансування може бути зменшено пропорційно, і бенефіціару необхідно буде
повернути всі залишки, перераховані раніше у вигляді передплати.
В разі коли підтримка надається на основі фіксованих сум та шкали вартості одиниць то немає необхідності встановлювати фактично сплачені витрати. Однак бенефіціар повинен в разі
необхідності надати документи, які підтверджують, що діяльність, здійснена за підтримки гранту Спільнот, дійсно відбулась. Детальні вимоги щодо правил фінансування проектів в рамках
кожної з Акцій та під-Акцій, будь ласка, дивіться в частині В цього посібника.

B) ПРОЦЕДУРА З ДВОМА ПЕРЕДПЛАТАМИ
В деяких випадках з метою зниження фінансового ризику Виконавча та Національні агенції застосовують процедуру з двома передплатами грантових коштів та фінальної сплати/відшкодування коштів за балансом як описано нижче. Ця процедура застосовується у наступних випадках:
· Проект подано неформальною групою молодих людей та сума гранту перевищує 25000
євро,
· ЄВС проекти тривалістю від 6 до 24 місяців та сумою гранту що перевищує 50000 євро, але
лише у випадках коли волонтер(и) не були визначені під час процедури подання аплікаційної
форми.
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Перший платіж у сумі 40% гранту перераховується на рахунки бенефіціара впродовж 45 днів
після підписання грантової угоди останньою з двох сторін і якщо потрібно надані необхідні гарантії.

НАСТУПНА ПЕРЕДПЛАТА
Другий платіж у сумі 40% гранту перераховується на рахунки бенефіціара впродовж 45 днів
після затвердження Виконавчою або Національною агенцією фінансової заявки бенефіціара.
Другий платіж не може бути здійснено поки не витрачено щонайменше 70% попереднього
платежу.

ІНФОРМ
АЦІЯ ДЛ
Я АПЛІК
АНТІВ

ПЕРЕДПЛАТА

СПЛАТА АБО ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ЗА БАЛАНСОМ ПРОЕКТУ
Сума фінального платежу, який необхідно сплатити бенефіціару, буде визначена на основі фінального звіту, який необхідно подати впродовж двох місяців після кінцевої дати проекту (Офіційні форми фінальних звітів доступні на веб-сайтах Європейської Комісії, Виконавчої агенції та
Національних агенцій).
Якщо допустимі витрати, сплачені бенефіціаром під час реалізації проекту, є нижчими ніж передбачалось, фінансування може бути зменшено пропорційно, і бенефіціару необхідно буде
повернути всі залишки, перераховані раніше у вигляді передплати.
В разі коли підтримка надається на основі фіксованих сум та шкали вартості одиниць, то немає необхідності встановлювати фактично сплачені витрати. Однак бенефіціар повинен в разі
необхідності надати документи, які підтверджують, що діяльність, здійснена за підтримки гранту Спільнот, дійсно відбулась. Детальні вимоги щодо правил фінансування проектів в рамках
кожної з Акцій та під-Акцій, будь ласка, дивіться в частині В цього посібника.

ІНШІ ОСНОВНІ УМОВИ УГОДИ
Неможливість подвійного фінансування
Грант не може надаватись для фінансування проектів, що вже були здійснені у минулому.
Грант може бути надано для проекту, що вже розпочався, тільки якщо аплікант зможе довести
необхідність початку проекту до підписання угоди. В такому випадку витрати, допустимі для
фінансування, не можуть здійснюватись до моменту подання аплікаційної форми.
Початок проекту до підписання угоди здійснюється на ризик бенефіціара і не підвищує вірогідність надання гранту.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАНІ ГРАНТИ
Інформацію про гранти, надані у поточному фінансовому році, має бути оприлюднено на вебсайтах Європейської Комісії, Виконавчої агенції та Національних агенцій впродовж першої половини наступного фінансового року.
Інформація може бути надана у будь-якому відповідному виданні, в тому числі Офіційному журналі Європейського Союзу.
Виконавча та Національні агенції оприлюднюють наступну інформацію (якщо інформація такого
характеру не загрожує безпеці бенефіціара або наносить шкоду його фінансовим інтересам):
· Ім’я та адреса бенефіціара,
· Мета гранту,
· Надану суму та долю гранту у загальній вартості проекту.
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ПУБЛІЧНІСТЬ
Крім заходів, передбачених для забезпечення наочності проекту та використання і поширення
його результатів (що є критеріями затвердження) існують зобов’язання щодо мінімальної публічності/реклами для кожного проекту, на який надано грант.
Бенефіціарії мають демонструвати підтримку, надану Європейським Союзом у всіх комунікаціях або публікаціях у будь-якій формі та будь-якими засобами, в тому числі через Інтернет під час
всіх заходів/діяльності, на реалізацію яких використовуються кошти гранту.
Це необхідно робити згідно з наступними інструкціями:
Використовувати логотип Програми „Молодь в дії” (який показано на зображені нижче), що супроводжуватиметься реченням: „Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії.
Ця публікація (продукція) відображає виключно погляди авторів і Європейська Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що надається” необхідно використовувати шрифт Tahoma для цитування цього речення.
Переклади логотипу та наведеного вище речення-зразка на всі офіційні мови ЄС доступні за
цим посиланням: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html
Якщо ці умови не виконуються повністю, суму гранту може бути знижено.
Офіційний логотип Програми „Молодь в дії” (обов’язковий)

Більш того, бенефіціаріям дуже рекомендується використовувати вищевказаний обов’язковий
логотип разом з тематичним зображенням, що подане нижче:
Тематичне зображення (дуже рекомендоване)

АУДИТ ТА МОНІТОРИНГ
Проект, для реалізації якого надано грант, може бути підданий аудиту та/або здійснено моніторинговий візит. Бенефіціар бере на себе зобов’язання підтвердити підписом уповноваженої
особи, що грант було використано правильно. Європейська Комісія, Виконавча, Національна
агенції та/або Європейський Суд Аудиторів або установи ними уповноважені можуть здійснити
перевірку використання гранту в будь-який час протягом дії угоди та протягом п’яти років після її закінчення.
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Частина D
ЩО ТАКЕ ПРОЕКТ?
Існує багато визначень поняття „проект”. Оксфордський тлумачний словник подає таке:
„Проект – це ретельно сплановане індивідуальне або групове підприємство спрямоване
на досягнення конкретної мети”.
На тренінгах з управління молодіжними проектами подаються різноманітні визначення. Ось
деякі з них:
„Проект – це просування ідеї, структурування серії ідей, узгодження різноманітних пропозицій
щодо діяльності”
„Проект – це передбачення, планування та визначення низки заходів, які ви бажаєте здійснити
для зміни ситуації в майбутньому”
„Проект – це опис процесу змін, який має відбутися за визначений період часу і у визначеній
ситуації і який необхідно розпочинати для створення нової ситуації у майбутньому”
„Проект – це процес, який включає налагодження реалістичної схеми заходів, зважаючи на різні аспекти однієї ситуації і має на меті виникнення іншого стану речей”
„Проект – це мрія, процес, інструмент, який можна використати для проектування майбутнього”
„Проект – це окреслення теперішнього з метою передбачення майбутнього; це спільно розроблений напрямок дій”
„Проект – це діяльність, спрямована на досягнення цілі та обмежена в часі та ресурсах”.
„Проект – це сукупність дій, у якої є початок і є кінець”.
„Проект – це структурований комплекс заходів, спрямований на досягнення конкретної мети”.
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1.
ПОХОДЖЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СЛОВА „ПРОЕКТ”
Слово „проект” вперше було використано приблизно в 16 столітті, це слово походить від латинського projicere (кидати вперед). Як бачимо, латинське коріння слова передбачає рух, траєкторію, безпосередньо пов’язану з простором і часом. Отже, передбачений первісним значенням
слова, „проект” – це процес, який передбачає:
· Відправну точку….
· Відштовхуючись від якої….
· Можна просуватись вперед….
· У напрямку досягнення мети
Слово та концепція були вперше використані архітекторами. У 15 столітті Філіппо Брунеллечі
використав дві інновації в архітектурній практиці свого часу:
Роботу над Флорентійським Собором було призупинено у 14 столітті, і Брунеллечі було дано завдання завершити будівництво і добудувати купол. Для того щоб продемонструвати геометрію
майбутньої структури, так як він її уявляв, спершу архітектор здійснив креслення (progetto, або
план) купола, використовуючи різні проекції; Флоренція прагнула бути містом, відкритим Світу
і купол складався з двох частин внутрішньої та зовнішньої.
Брунеллечі раціоналізував архітектуру та надав їй нові часові перспективи. Це був підхід, який
відокремив планування та дії, тобто проектування та реалізацію.
Приклад архітектора показує, що ми маємо переосмислити термін „проект” та розглядати його
як поняття, яке організує, упорядковує дії.
Проекти обмежені в часі та просторі: вони мають початок і кінець, реалізуються у конкретному місці та за конкретних обставин.
Проекти є складними: проекти потребують різноманітних навичок планування та реалізації,
а також залучення різних партнерів та інших дієвих осіб.
Проекти є колективними: вони є продуктом колективних зусиль, реалізуються командою, залучають різних партнерів та задовольняти потреби інших людей.
Проекти є унікальними: всі проекти виникають з нових ідей; вони пропагують задоволення
потреб (вирішення проблем) в специфічному контексті, і тому завжди інноваційні.
Проекти – це пригода: кожен проект виникає на основі нових ідей та ламає старі стереотипи;
у будь-якому проекті завжди існує ризик та невизначеність.
Проекти необхідно оцінювати, оскільки вони плануються та реалізуються заради конкретних цілей, досягнення яких необхідно оцінити.
Проекти складаються з етапів, тобто чітко поділяються на декілька фаз.

Необхідно пам’ятати що проектами не є:
Діяльність, яка постійно повторюється, або проводиться на постійній основі
Діяльність без чітко визначених цілей
Діяльність, якою можна займатись будь де і в будь-який момент
Поточна діяльність.
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2.
З ЧОГО ПОЧИНАТИ?
Започаткувати проектну діяльність – це означає присвятити себе діяльності на користь контрольованих змін у відповідному середовищі й у визначений період часу. „Проект – це не мрія….
але мрія може бути реалізована через проект”. Проектна діяльність – це метод, спираючись на
який, можна усвідомити та здійснити свою мрію.
Структурування проектної діяльності відповідаючи на питання
Найважливіші аспекти

Питання, на які необхідно відповісти перед тим, як
розпочинати проект

Визначення цілей, задач, контексту та
цільової групи

У якому середовищі передбачається реалізація проекту?
До яких змін призведе реалізація проекту?
Для чого потрібен цей проект?
Який результат ви очікуєте отримати?
На кого розраховано проект? Хто є цільовою
аудиторією?
Чим ви ризикуєте, реалізовуючи свій проект?

Зміст проекту

Яка тема проекту і який його зміст?
Які підходи та методи ви оберете?
Які дії передбачає реалізація проекту?
Що необхідно для того, щоб проект почав працювати?

Де і коли

Де планується реалізація проекту?
Як довго він буде продовжуватись?
Коли конкретно він починається та закінчується?

Практичні питання

Яке обладнання необхідне для реалізації проекту?
Які практичні питання необхідно вирішити?

Фінансування

Якою буде загальна сума видатків (враховуючи
планування, реалізацію та оцінку)?
З яких джерел ви будете отримувати фінансування?

Партнери

Хто виступає в ролі партнерів?
Якою є їхня роль?
Які умови співпраці?

Засоби реалізації

Чи може проект розраховувати на отримання фінансової
допомоги?
Чи можливо використати наявні ресурси (умови)?

Комунікація

Внутрішня комунікація: яким чином буде відбуватись
комунікація між членами команди проекту?
Зовнішня комунікація: чи необхідно висвітлювати
проектну діяльність в засобах масової інформації?
(чому? як? які аспекти?)

Оцінка та продовження діяльності

Як і коли необхідно оцінити проект?
Які аспекти? Чому? Яку діяльність варто продовжити,
спираючись на досягнуті результати проекту?
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3.
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ
Як ви вже напевне здогадались, переглядаючи наведену вище таблицю, у будь-якому проекті
можна виділити послідовні етапи, які частіше називаються життєвим циклом проекту. Нижче
пропонуємо вам спрощену структуру життєвого циклу проекту, який покладено в основу наших порад та рекомендацій, щодо управління міжнародним молодіжним проектом.

Визначення
Аналіз потреб
Постановка мети та завдань
Розподіл ролей
Залучення молоді
Побудова команди

Планування
Часові рамки проекту
Планування оцінки

Реалізація
Пошук фінансування
Управління фінансами
Поширення інформації
Оцінка ризиків
Зв’язок з молоддю

Оцінка та звітність
Ключові питання для оцінки
Оцінка досягнень учасників проекту
Написання звітів

Джерело: SALTO Training Course „Project Management and Capacity Building”, UK 2001

ВИЗНАЧЕННЯ
Перш за все необхідно чітко визначитись з тим, чому ваш проект є необхідним. Це є запорукою
вашого успіху.

АНАЛІЗ ПОТРЕБ
Аналіз потреб, як би ви його не здійснювали – професійно чи неформально, – має бути основою
для визначення мети та завдань вашого проекту. Ваш проект може починатись з бажання задовольнити власні чи суспільні потреби. На персональному рівні потреби можуть ділитись на
чотири сфери: емоційні, ментальні, соціальні та фізичні. На соціальному рівні ви можете спрямовувати свої дії у напрямку подолання соціальної ізольованості, зниження рівня злочинності,
або надання послуг окремим групам населення.
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Аналіз спеціальних потреб може бути здійснено попередньо, найкраще якщо він стане частиною стратегічного планування проекту. Часто такий аналіз здійснюється для визначення потреб громади, де буде відбуватись проект.
При здійсненні аналізу потреб громади вам допоможуть консультації з громадськими організаціями та органами самоврядування. Ви також можете консультуватись з членами вашої організації,
або представниками цільової аудиторії вашої організації. Якщо ви плануєте залучати до реалізації проекту членів вашої організації, то їх варто поінформувати про ваші ідеї якомога раніше.
На рівні організації можна провести SWOT аналіз, який може допомогти у визначенні потреб.
Особисто або в групі перерахуйте всі сильні та слабкі сторони вашої організації, а також можливості та загрози щодо здійснення діяльності, яку ви хочете проводити.
Навчання та особистий розвиток мають бути головними сферами потреб та завданнями європейських молодіжних проектів. Підтвердження цьому наведені в таблиці нижче:
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОЛОДІЖНИХ ПРОЕКТІВ
ЩОДО НАВЧАННЯ ТА ОСОБИСТОГО РОЗВИТКУ
Навички
Навички дослідження, спостереження, комунікації, Вміння висловлюватись, впевненість в собі, вміння зробити вибір, лобіювати та відстоювати власні інтереси, готовність до неочікуваних ситуацій, вміння узагальнювати та оцінювати.
Знання
Знання інших культур, історії та різних світоглядів, прав людини, усвідомлення рівних можливостей та речей, які можуть зашкодити іншим.
Ставлення
Розуміння ролі стереотипів, усвідомлення толерантності. Бажання вивчати іноземні мови, посилене відчуття відповідальності за глобальні
проблеми, адекватна самооцінка та підвищена мотивація.

Деякі рекомендації щодо визначення потреб, постановки проблем та визначення цільової аудиторії:
· Стисло опишіть ситуацію, що потребує змін; проблему, яку потрібно вирішити; потреби які
слід задовольнити.
· Не націлюйтеся на вирішення глобальних проблем!!! Обмежуйтесь описом цієї проблеми,
яку ви можете вирішити, або сприяти її вирішенню у визначений час і за наявності тих ресурсів і засобів, що їх ви вже маєте та намагаєтеся отримати від донорів.
· Опишіть потреби конкретної цільової групи у вирішенні цієї проблеми. Підтверджуйте свої
тези даними досліджень, статистичними даними, інформацією зі ЗМІ тощо.
· Дізнайтеся, чи займалися інші організації вирішенням схожих проблем, якими були результати їх роботи? Дайте відповідь на питання „Чому ми зробимо це краще?”

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ
ЦІЛЬ
Ціль – це загальна декларація того, що має бути зроблено – отримання очікуваних змін ситуації в суспільстві/середовищі в результаті реалізації проекту. Цілі – це віддзеркалення проблеми
в сенсі її рішення.
В ідеалі проект повинен мати одну ціль, але напевне слід утримуватися від формулювання більше ніж трьох цілей.
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ЗАДАЧІ
Задачі – поетапні кроки, які повинні бути реалізовані під час роботи партнерів проекту. Сукупність вирішених задач – це і є очікуваний результат реалізації проекту – досягнута мета.
Знову ж таки, рекомендуємо не ставити більш ніж 5 задач для одного проекту. Точність у формулюванні задач вимагає ретельного обміркування того, чого ви хочете досягнути реалізовуючи свій проект. Чіткі, конкретні та зрозумілі цілі та задачі сприяють активному залученню всіх
зацікавлених сторін до їх досягнення та полегшують процес прийняття рішень та визначенню
пріоритетів.
Задачі мають бути…

Конкретними
Комплексними
Оцінюваними
Обмежені часом
Реалістичними
Гнучкими
Вони мають легко простежуватись (в діяльності та завданнях)

Пам’ятайте! Задачі не є описанням діяльності
Головними вимогами, що висуваються до задач є відповідність критеріям SMART. Це означає,
що вони повинні бути:
S

Specific

Конкретними

М

Measurable

Обчислюваними

А

Area-specific

Пов’язаними з конкретною територією

R

Realistic

Реалістичними

T

Time-bound

Визначеними у часі

Задачі можуть бути сформульованими у реченнях, що починаються:
Збільшити
Знизити
Дослідити
Підняти рівень усвідомлення
Посилити
Скоротити
При цьому варто пам’ятати, що добре визначена задача повинна відповідати на наступні питання:
· Що потрібно змінити?
· Скільки змін потрібно здійснити?
· Для кого ці зміни здійснюються?
· Де будуть відбуватися зміни?
· Коли відбуватимуться зміни?
Коли формулюються навчальні/пізнавальні задачі, у нагоді можуть стати такі ввідні фрази:
В результаті цього міжнародного молодіжного проекту молоді люди
дізнаються більше про
будуть здатними
будуть ставитись/думати по іншому про

Необхідно якомога активніше залучати молодих людей до процесу формування задач. Деякі
думки щодо залучення молоді наведені нижче у цьому розділі.
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ПОБУДОВА КОМАНДИ
Одним з визначень команди є таке: „Команда – це група людей, які працюють разом у напрямку
досягнення спільної мети. Командним духом є бажання та готовність членів команди ставити
спільні пріоритети вище ніж власні”.
Під час планування міжнародних молодіжних проектів необхідно визначитись з тим, хто є членами команди. Багато організацій розрізняють „команду лідерів” та учасників. Це прийнятне
для великих проектів та великих організацій, але для невеликих та короткотермінових проектів найкращим варіантом є вважати членами команди всіх залучених до реалізації проекту.
Дехто з членів команди буде залучений до вирішення ключових питань, дехто – другорядних,
але між всіма буде відбуватись комунікація і всі будуть в курсі проектних справ.

СПІЛЬНЕ БАЧЕННЯ
Без спільного бачення проекту команда не зможе діяти злагоджено. Без спільного бачення різні люди будуть розуміти задачі та пріоритети по-різному, що ускладнить оцінку проекту та визначення його успіху.
Найкращим способом формування спільного бачення проекту є його спільна розробка. Ми маємо переконатись, що цілі та задачі міжнародного молодіжного проекту визначаються та формулюються всіма залученими молодими людьми. Різні зацікавлені сторони можуть мати власні
задачі, але вони повинні повністю відповідати задачам молодих людей.

КОМУНІКАЦІЯ
Комунікація – це двосторонній процес, який потребує постійного моніторингу. Не можна залишати членів команди поза комунікацією. Які існують засоби щоб тримати всіх в курсі? Як забезпечити процес комунікації так, щоб гарні ідеї були почуті і кожен член команди отримав
можливість висловитись?

СТВОРЕННЯ КОМАНДИ
Не завжди існує можливість визначити, хто є членом команди вашого проекту, проте завжди
є можливість створити умови, за яких усі зможуть зробити свій внесок у роботу команди.
Чи надаєте ви можливості людям реалізувати свої можливості і здібності та розвивати нові?
(Можливо саме це і є задачами вашого проекту?). З практичної точки зору – чи маєте ви всі
необхідні навички для реалізації проекту? Чого вам не вистачає? Які навички ви маєте додати,
можливо, за допомогою тренінгу, розвиваючи їх, а можливо, запросивши до реалізації проекту додаткових людей.

КОМАНДНИЙ ПРОЦЕС
Майте на увазі, що команди є динамічними утвореннями, які можуть змінюватись. Вони зростають та розвиваються. У міжнародних молодіжних проектах команди є тимчасовими і існують
лише на протязі життєвого циклу проекту. Члени команди також змінюються: рівень їх залучення зростає та знижується, розвиваються нові навички і люди „виростають” з відведених ролей. Члени команди мають якомога більше знати один про одного та усвідомлювати факт, що
можуть статись зміни. Із зростанням довіри між членами команди зростатиме і ефективність
командної роботи.
Найбільш суттєві зміни в динаміці міжнародної команди відбуваються тоді, коли члени команди
зустрічаються, наприклад, на початку молодіжного обміну. Це є визначальним часом для побудови команди та укріплення відносин.

ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
Для полегшення побудови команди ви можете використати або пристосувати наступні практики:
· Регулярно проводьте наради згідно з планом реалізації проекту;
· Регулярно інформуйте всіх членів команди та людей, залучених до реалізації проекту, про
розвиток Вашого проекту

79

· Залучайте всіх членів команди до процесу оцінки спроможностей у реалізації проекту. Це
допоможе виявити потенціал людей, залучених до реалізації проекту та недоліки, які треба
усунути чи доповнити.
· Плануйте свою роботу таким чином, щоб у людей залишався час на спілкування – саме в неформальній обстановці під час неформального спілкування народжуються найкращі думки
та ідеї.
· Використовуйте творчий підхід та враховуйте всі ідеї та пропозиції під час постановки мети
та задач проекту.
· Поширюйте інформацію про цілі та задачі проекту через всю свою кореспонденцію та розміщуйте її у помітних місцях під час проведення зустрічей.
· Відведіть час для огляду ходу реалізації проекту, постійно оцінюйте взаємовідносини між
членами команди.

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
Одним з головних критеріїв фінансування Вашого проекту є активна участь молоді на всіх його
етапах. Більшість молодіжних працівників та молодіжних лідерів вважають кращою практикою
повне залучення молоді до реалізації проекту на всіх без виключення етапах – планування, реалізація та оцінювання свого міжнародного досвіду. Такий підхід приносить набагато більше
користі для навчання та особистого розвитку молоді, але разом з тим призводить до значного
ускладнення управління проектом .

А ЧИЙ ЖЕ, НАСПРАВДІ, ЦЕЙ ПРОЕКТ?
Молодь може зробити набагато більше ніж Ви уявляєте – не недооцінюйте їхні можливості
· Чи є цей проект найкращим засобом для задоволення їхніх потреб? Що про це думає молодь?
· Яким чином буде формуватись група? Якою буде роль молоді?
· Як обирались партнерські країни?
· Чому саме ці партнерські країни було обрано? Наскільки були залучені молоді люди до прийняття рішення?
· Хто готує інформацію про відбір молоді?
· Хто розробляє критерії відбору? Це можуть зробити самі молоді люди.
· Наскільки обізнаними є молоді люди про навчальний компонент проекту?
· Як визначалась мета та задачі?
· На початковому етапі молоді люди могли б висловити свої очікування щодо навчальних результатів проекту.
· Яким чином молодь буде залучена до ВСЬОГО процесу прийняття рішень?
· Як молоді люди залучені до реалізації програми проектів (тих, що відбуваються в країні їхнього проживання та/або в іншій країні)?
· Наскільки молоді люди залучені до процедури заповнення заявки на фінансування?
· Чи беруть молоді люди участь в інформуванні про проект?
· Яким чином молоді люди спілкуються з молоддю партнерських груп до, під час та після проекту?
· Чи визначали молоді люди та чи приймали рішення про те, як вони будуть долати труднощі
та вирішувати можливі конфлікти?
· Наскільки молодь залучена до вибору подарунків для партнерів, визначає як будуть, і чи будуть дякувати партнерам, як будуть прощатись з партнерами?
· Як молоді люди будуть оцінювати досвід? На підставі яких/чиїх цілей та задач?
· Як молоді люди будуть передавати свій досвід одноліткам?
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СТРАТЕГІЯ ТА МЕТОДИ
Під час визначення/розробки вашого проекту вкрай важливо визначитись із стратегією/методологією досягнення цілі проекту. Від обраної методології буде залежати весь дизайн проекту,
необхідні ресурси, часові рамки, а також методи моніторингу та оцінки. Розробляючи стратегію
ми маємо відповісти на питання: Яким чином ми досягатимемо нашої мети?
Методологія – це соціальний, освітній та організаційний процес, з допомогою якого задачі
проекту будуть послідовно реалізовані; це спосіб, в який різні види діяльності пов’язуються між
собою для досягнення мети.
Методологію та робочі методи часто плутають, і насправді це часто вводить в оману, але дуже
важливо їх розрізняти. Методологія – це загальний/глобальний підхід до досягнення мети, це
концепція Вашого проекту. Робочі методи безпосередньо пов’язані з діяльністю і є своєрідним
засобом виконання конкретного завдання. Методологія визначає типи діяльності, які необхідно здійснити та їх послідовність. Робочі методи зазвичай стосуються одного або декількох шляхів здійснення діяльності.
Методи – це ті види діяльності, які потрібні для отримання бажаних результатів. Методи можемо визначити давши відповідь на питання «Як будуть виконуватись завдання?»
Методологію часто важко побачити, але спробуємо її продемонструвати. Якщо, наприклад, нашою метою є подолати вуличних наркоділків, у нас є декілька методологій, як от: заарештувати
їх всіх; не підпускати до них покупців; заарештувати всіх покупців; легалізувати наркотики. Методологія визначається:
· Наявними ресурсами та засобами (наприклад замість телевізійної інформаційної кампанії
ми можемо дозволити собі лише постери/плакати);
· Досвід та здібності організаторів та виконавців, а отже членів команди, людей залучених до
реалізації проекту;
· Філософією та цінностями, які визнає організація або група та проект (наприклад, вище за
все ми цінуємо безпосередні контакти з кожною людиною. Такий підхід цінує людину як особистість, і ми не проводимо великих заходів);
· Часові рамки та час, який ми можемо присвятити;
· Типом людей та соціальним середовищем на які ми спрямовуємо свій проект (від маленької
групи людей, до великої кількості людей у всій крані);
· Нашими власними підходами до молоді, навчання та проектної діяльності.
Методологія важлива, оскільки визначає процес планування та організації цілого проекту.
Одна і та сама методологія дозволяє використовувати різні види діяльності, але вона дає перше
визначення того, як досягатиметься мета проекту.
Важливо вміти пояснити стратегію та методологію іншим людям, особливо партнерам, а ще
більш важливо переконатись, що всі це розуміють. Люди мають розуміти весь процес, через
який ви запрошуєте їх пройти. Тільки тоді вони зможуть отримати користь від цього процесу
та зробити свій внесок або за потреби внести корективи. Плутанина та нерозуміння методології зазвичай призводить до розмитості програми, труднощів у розробці або врівноваженні
альтернатив.
Найважливішими елементами, які необхідно взяти до уваги, коли ми говоримо про методологію є :
· Послідовність/логічність. Різні компоненти нашої програми повинні мати сенс в контексті
цілого проекту та дотримуватись цілі та задач. Вони також повинні бути послідовними в часі
(наприклад, спочатку інформування, а потім тренінг).
· Стійкість/непохитність. Не зважаючи на гнучкість, яка робить проект „живою” істотою, ми
дійсно маємо бути непохитними відносно наших цінностей та позицій, на яких ми стоїмо.
Наприклад, якщо наш проект спрямовано на промоцію здорового способу життя, то ми можемо зіткнутись з серйозними проблемами, якщо люди дізнаються що ми самі не дотриму-
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ємось такого способу. В освітніх проектах, навіть, якщо це неформальна освіта – стійкість та
послідовність між словом і ділом є надзвичайно важливою.
· Ефективність. Які б конкретні дії Ви не вирішили здійснити, вони мають бути ефективними. Мається на увазі не лише найкраще використання обмежених ресурсів, але найкраще
застосування всього, що створене проектом. Методологія має забезпечити доступність результатів проекту, коли це необхідно, а оцінка здійснюється таким чином, і в такий час, щоб
результати все ще можна було використовувати.

ПЛАНУВАННЯ
В цьому розділі розглядатимемо процес планування. Визначимо, що таке план. Крім того в цьому розділі , на прикладі попереднього візиту планування надається список питань, які необхідно обговорити під час планування проекту, висвітлюються поради щодо планування оцінки
проекту.
План – це „графічне зображення, яке має на меті показати відносну позицію та розмір всіх частин/елементів проекту”, це „таблична схема”.
Планування, в свою чергу, – це створення плану, динамічної мапи вашої подорожі
Процес планування може розглядатись як циклічний. Він також є постійним і не закінчується до
завершення проекту.
Визначення
цілей

Контроль

Планування

Прийняття
рішення

Реалізація

Декілька золотих правил планування
· 80% зусиль, спрямованих на управління проектом віддається плануванню і лише 20% – реалізації
· Завчасне планування запобігає поганій реалізації
· Не ускладнюйте свої плани, намагайтесь зробити їх якомога простішими
· Починайте з загального плану, і лише потім заглиблюйтесь в деталі
Під час планування дайте відповіді на питання:
· Хто і що робить?
· З ким?
· Коли?
· Де?
· Як?
· Яким має бути кінцевий продукт/результат?
· Які ми маємо ресурси для досягнення цього/цих результатів?
· До якого часу це має бути зроблено? Коли діяльність починається та закінчується?
· Як Ви будете це перевіряти? З ким? Кому будете звітувати?
· Яке відношення цей пункт плану має до всього проекту?
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ЩО ТАК
Е ПРОЕК
Т?

На що треба зважати під час планування?
· Дату початку та закінчення проекту (проект має початок та закінчення)
· Підготовча діяльність також є частиною проекту, а отже і частиною календарного плану діяльності. У всякому разі, ви маєте їх включати до свого власного календаря.
· Перевіряти, щоб кожна задача, поставлена в проекті, була відображена в принаймні одній
з запланованих дій. Перевіряйте, чи всі заплановані дії відповідають задачам.
· Взаємозв’язок між запланованими діями. Як результати кожної з дій будуть використовуватись в подальшій реалізації проекту? Які дії залежать від інших?
· Що необхідно зробити для підготовки кожної дії? Можливо цю підготовку необхідно розглядати як окрему діяльність.
· Чи розроблений календарний план відповідає дійсності навколо вас? Чи бере він до уваги
плани/розклади інших інституцій (наприклад шкільні канікули, або сесія у студентів)? Чи відповідає ваш план часовим рамкам (наприклад кінцевим термінам подачі заявки на фінансування, складання звіту)?
· Чи реалістичний ваш план? Чи здатні ви його реалізувати?
· Чи берете ви до уваги результати попередньої оцінки чи подібних проектів? Це допоможе
Вам врахувати помилки та успіхи.
· Чи залишили ви якісь проміжки часу для страховки? Чи берете до уваги можливі альтернативи? Що станеться, якщо якусь з запланованих дій буде необхідно скасувати?

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
Коли здійснюєте планування проекту, використовуйте календар. У цьому календарі має бути
стільки місяців, на скільки розраховано ваш проект. Ви також можете вносити в цей календар
перспективну діяльність, нотуючи її у відповідних місцях в календарі, а також зазначаючи список дій, які необхідно здійснити для реалізації певних завдань.
Завжди існують тисячі маленьких задач та справ, які часто не беруться до уваги (наприклад подання фінансових заявок, контактування з партнерами, визначення інтересів молодих людей,
інформування ЗМІ про свій проект, бронювання квитків, місць в готелях, тощо).
Так само, коли проектна діяльність здається завершеною, все ще лишається багато завдань:
зведення фінансової звітності, подяки залученим до проекту, написання звітів, проведення
оцінки, підготовка документації, планування подальшої діяльності, і т.д.
Уявіть ваш план проектної діяльності у вигляді безперервних параболічних кривих (діяльність)
які інколи перетинаються. Це краще демонструє вимір проекту завдання-час. Нездатність реалізувати його призводить до скасованих заходів, відтермінованих проектів або…нескінчених
проектів.

ПРАЦЮЮЧИ З ПАРТНЕРАМИ
Значної якості в плануванні можна досягти під час зустрічі з партнерами. Якщо партнери знаходяться в інших країнах, то було б природнім, якщо партнери, які братимуть участь у головній
події проекту, також приїдуть на попередню зустріч до організації, що прийматиме захід. Існує
можливість отримати фінансування на попередній візит від програми „Молодь в дії”. По можливості у цьому візиті мають приймати участь молоді люди.
Наведений нижче список ключових елементів планування був розроблений учасниками тренінгу з управління проектами.
Ключові елементи, на які варто звернути увагу під час Візиту попереднього планування
Плануючи візит
· Оберіть спільну мову для спілкування
· Спілкуйтесь за допомогою Інтернету, факсу, телефону (обирайте зручний для всіх засіб)
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· Складіть та поширте всім залученим учасникам програму візиту
· Перевірте візові вимоги
· Переконайтесь, що учасниками візиту стануть саме ті лідери, які супроводжуватимуть групу,
що братиме участь в проекті
Під час візиту
Починаючи зустріч
· Поділіться очікуваннями від проекту та від партнерів
· Познайомтесь
· Офіційні процедури сприймайте серйозно
· Прийміть рішення про те, як ви будете приймати рішення
· Визначтесь, хто буде вести протокол
· Конспектуйте хід зустрічі та рішення, що приймаються з кінцевими датами виконання. Надішліть їх кожному учаснику після зустрічі
· Розробіть програму зустрічі
Що необхідно обговорити
· Правила для лідерів груп (які матеріали вони повинні підготувати перед обміном?)
· Такі аспекти, як час, алкоголь, наркотики, статеві відносини, здоров’я та безпека, гендерні
питання, гроші, як вирішуватимуться проблеми… Прийміть чіткі правила
· Як вирішувати конфліктні ситуації в групі.
· Доступ до інформації – перевірка інформації.
· Очікування – як особисті очікування лідерів, так і очікування організацій та партнерських
груп
· Цілі та задачі
· Цільова група, стать учасників, досвід/життєвий досвід учасників, особливі потреби учасників, віковий баланс, етнічне походження
· Планування та розподіл часу
· Детальна програма заходу
· Оцінка та звітність
· Що ми маємо оцінити? Для кого? Як ми повинні це зробити? Що нам необхідно щоб це
зробити? Хто відповідальний? Разом з ким? Коли має бути готове?
· Ролі лідерів груп
· Участь молодих людей та їх підготовка до обміну
· Контракт, погоджений з молоддю
· Відповідальність, делегування роботи, хто що робить
· Відкрита дискусія про культуру країни, де відбуватиметься захід
· Безпека
· Вимоги законодавства
· Програма заходу
· Робочі методи
· Переклад. Чи потрібен?
· Діяльність у вільний час
· Лідер всієї групи, хто відповідає за комунікацію зі всіма організаціями
· Підготуйте фінансові угоди, які мають підписати всі партнери
· Офіційні договори
Повернення коштів
· Фінанси:
Документація
Практичні моменти, які необхідно обговорити
· Дізнатись про місцеві медичні установи
· Умови проживання
· Спеціальні потреби
· Їжа
· Гроші
· Деталі щодо подорожі в країну, по країні
· Транспорт в країні
· Ресурси, які можливо знадобляться
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Оточення, середовище та можливості для проведення екскурсії
Технічні засоби, до яких буде доступ
Інформація про країну
Стандарти життя
Чи все вже організовано
Засоби комунікації доступні під час обміну: Інтернет, факс, телефон
Виконуйте всі домовленості!

ЩО ТАК
Е ПРОЕК
Т?

·
·
·
·
·
·
·

Після візиту
Деякі поради
· Підтримуйте постійний контакт з партнерами
· Дотримуйтесь встановлених часових рамок
· Поважайте можливості залучених організацій
· Просіть допомоги, якщо необхідно!!
· Будьте толерантними
· Працюйте разом! Відчувайте свою причетність до проекту!

ПЛАНУВАННЯ ОЦІНКИ/ЕВАЛЮАЦІЇ
Ми часто думаємо, що евалюація – це те, що ми робимо в кінці проекту, але її планування на початку означає, що проект тільки виграє від результатів оцінки ще на стадії реалізації. Це також
полегшить процес підсумкової евалюації.
Наведений нижче список контрольних питань, на які необхідно звернути увагу під час планування евалюації також було розроблено учасниками тренінгу з управління міжнародними молодіжними проектами.
Контрольні питання для планування евалюації
· Виділіть час та подумайте про оцінку – це того варто!
· Евалюація має продемонструвати що проект завершено
· До евалюації мають бути залучені всі, хто бере участь в проекті.
ПЕРЕД... плануванням евалюації
· Коли плануєте проект, плануйте й оцінку.
· Чи вимірювані ваші задачі? Використовуйте критерії ‘SMART’. Чи можете ви виміряти все?
Визначте чіткі індикатори для кожної з задач. Так ви будете знати (у вас будуть докази), що Ви
виконали задачі проекту.
· Глобальний погляд: необхідно добре попрацювати над змістом оцінки на початку проекту.
План оцінки: цілі оцінки, джерела інформації.
· Чому ви здійснюєте оцінку?
· Для кого здійснюється оцінка?
· Що ми будемо оцінювати ?
· Визначтесь, чи оцінюєте ви, наскільки Ваш проект задовольнив потреби, чи вирішив проблеми? Чи оцінюєте ви процес? Чи оцінюєте результативність та цінність? Можливо, необхідно
оцінити динаміку групи або роботу організації? Зверніться до цілі та задач проекту! Чи існує
щось, що необхідно виміряти перед тим, як почнеться реалізація проектної діяльності (наприклад, якщо ви хочете підвищувати рівень усвідомлення про щось)?
· Хто буде оцінювати?
· Внутрішній чи зовнішній експерт? Чи залучає процес оцінки всіх, задіяних в проекті?
· Запрошуйте зовнішніх експертів для об’єктивності оцінки
· Мотивуйте та стимулюйте залучення учасників проекту до процесу оцінки. Евалюація охоплює всі зацікавлені сторони, а саме безпосередніх учасників проекту, їхні родини, членів
громади, молодіжних робітників, хостінгові родини, спонсорів тощо. Запитуйте в учасників
проекту про пропозиції щодо покращення якості майбутніх проектів.
· Як краще провести оцінку?
· Який метод треба використовувати? Кількісний чи якісний? Використовуйте змішані методи.
При плануванні оцінки зважайте на специфіку цільової групи. Вибір методів залежить від
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цілей оцінки та цільової групи. Шукайте творчі, живі, інтерактивні, динамічні та відповідні
методи. Спочатку спробуйте, а потім використовуйте найкращий метод.
· Які індикатори ви будете використовувати? Робіть їх конкретними та простими. Використовуйте різні індикатори для вимірювання досягнень та досягнення мети, ефективності використання часу та фінансових ресурсів, управління проектом, управління командою тощо.
Використовуйте різні техніки на різних стадіях. Робіть це весело. Створюйте приємне середовище.
Подумайте про використання...
· Малюнків, креслень,
· Інтерв’ю
· Семінарські заняття для отримання зворотного зв’язку , ігри,
· Анкети з простими та зрозумілими питаннями. Використовуйте відкриті, завершені питання
– не очікуйте конкретних відповідей. Робіть анкетування анонімним.
Збираючи інформацію
· Яка інформація нам потрібна? Як ми можемо її отримати? Письмова, усна? Ведіть щоденник
проекту, беріть інтерв’ю, використовуйте відео, фото, вирізки з газет, тощо. Збирайте інформацію систематично.
· Коли це робити. Внесіть заходи по оцінці в свій календарний план, обговоріть його з партнерами.
· Робіть оцінку на всіх стадіях проекту.
· Визначтесь, хто за що відповідає.

РЕАЛІЗАЦІЯ
ПОШУК ФІНАНСУВАННЯ (ФАНДРАЙЗІНГ)
Пошук фінансування для вашого проекту необхідно розглядати як невід’ємну частину всього
життєвого циклу проекту. Існує сила силенна публікацій з приводу ефективного фандрайзінгу,
тому ми не будемо зупинятись на цьому дуже ретельно. У цьому розділі ми б хотіли зупинитись
на питаннях, які можуть стати в нагоді та допоможуть вам організувати ваші думки та дії, під час
пошуку фінансування. Ці питання висвітлюють необхідність гарного планування та уточнення
цілей та задач проекту.
Найважливіші питання для тих, хто займається пошуком фінансування
1. Чи маємо ми чіткі та зрозумілі цілі та задачі проекту?
2. Що ми знаємо про цілі та задачі потенційних донорів/спонсорів, до яких ми збираємось звернутись?
3. Що ми знаємо про процедуру подачі заявок (аплікаційних форм), кінцеві терміни та інші вимоги?
4. Чи можемо ми скористатись досвідом інших організацій щодо співпраці з цими донорами/
спонсорами?
5. Скільки нам потрібно часу щоб підготувати заявку (аплікаційну форму)?
6. Які інші ресурси нам можуть знадобитись для подання заявки?
Процедура пошуку фінансування для міжнародних молодіжних проектів залежить від особливостей країни. Правила та традиції фандрайзінгу відрізняються в різних країнах. На європейському рівні фінансування можна отримати від Програми Європейської Комісії „Молодь в дії”,
якій присвячено першу частину цього посібнику. Повну офіційну інформацію про Програму та
аплікаційні форми Ви можете знайти на сайті Європейської Комісії http://ec.europa.eu/youth/yia/
index_en.html
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РОЛЬ ФАНДРАЙЗЕРА
Діаграма, наведена нижче, надає схематичне зображення процесу пошуку фінансування під
час життєвого циклу проекту:
Після того, як ідея проекту сформульована та завершено процес попереднього планування, завданням фандрайзера є „зашифрувати/перекласти” інформацію про проект на мову
й у формат, який може бути зрозумілим донору/спонсору. Фандайзер також фільтрує інформацію, з тим, щоб донор/спонсор отримав тільки суттєву та доречну інформацію. Здатність надати
саме таку інформацію залежить від здатності фандрайзера зрозуміти донора/спонсора. Володіння мовою (як жаргоном, так і традиційною) та знання пріоритетів донора/спонсора, як і уважність до формальних вимог, важливо для успіху вашої заявки. Якщо, наприклад, донор/спонсор
вимагає, щоб опис вашого проекту не перевищував однієї друкованої сторінки формату А4,
а ви надсилаєте кольоровий буклет на 6 сторінках, то будьте певні, реакція буде негативною.
Отримавши позитивну відповідь від донора/спонсора, фандрайзер повинен „розшифрувати”
ключові ідеї (меседжі), які містяться у відповіді. Якими є вимоги донора/спонсора? Які є обмеження та заборони існують щодо використання коштів? Які часові вони окреслили і які вимоги
висувають до управління проектом.
Гроші (або негрошова допомога), звичайно, дозволяють реалізовувати проект. Як показує діаграма, реалізація передбачає „дії”, „втирати”, „моніторинг” та „підтримку стосунків”. Потім проводиться оцінка/евалюація (на думку більшості донорів/спонсорів – дуже важлива фаза) та
складання звітності. Ваш звіт складатиметься із зведеної інформації, необхідної для створення
окремих звітів для окремих донорів/спонсорів, але ця інформація має бути „відфільтрована” та
„зашифрована”. Ні в якому разі не слід розуміти це „шифрування” як маніпуляцію інформацією
або подання неправдивої інформації – навпаки, будьте чесними, але переконайтеся, що інформація, яку ви подаєте відповідає, на питання донорів/спонсорів і є саме в тому форматі, в якому
вони її потребують. Пам’ятайте, що ваш звіт не єдиний. Донорам часто необхідно прочитати
багато звітів, тому існують стандартні вимоги. Звичайно, ви можете запитати, чи хочуть донори/
спонсори отримати додатково копію повного звіту.
Людина, яка відповідає за пошук фінансування, повинна мати чітке уявлення про весь проект та
мати можливість пропонувати свої ідеї та доповнення/зміни у всі аспекти проекту. Це не означає, що він/вона мусить займатись лише пошуком фінансування. Так само як у і випадку проведення PR та маркетингової діяльності, всі залучені до проектної діяльності мусять зробити свій
внесок, навіть якщо він буде полягати у гарній поведінці для того, щоб не нашкодити репутації
організації.
Збір коштів (ресурсів) для проекту необхідно розглядати як невід’ємну частину участі у проектній діяльності – насправді для декого це може бути єдиною функцією у реалізації проекту.
Намагайтесь використати всю творчість та енергію для того, щоб пошук фінансування увінчався успіхом. Це також буде і знаком для донорів/спонсорів – вони знатимуть, що ви докладаєте
зусиль для якомога ефектнішого використання наявних ресурсів.
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РОЛЬ ФАНДРАЙЗЕРА
ІДЕЯ
ПЛАНУВАННЯ
„Фільтрація” „Кодування”
Аплікаційна форма

Аплікаційна форма

Аплікаційна форма

Розшифровка
Дійте

Дійте

Дійте

Витрачайте

Витрачайте

Витрачайте

Здійснюйте моніторинг

Здійснюйте моніторинг

Здійснюйте моніторинг

Підтримуйте стосунки

Підтримуйте стосунки

Підтримуйте стосунки

ОЦІНКА/ЕВАЛЮАЦІЯ
ЗВІТ
Розшифровка
ЗВІТ
донорам

ЗВІТ
донорам

ЗВІТ
донорам

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Деякі основні правила обходження з грішми
· Обліковуйте прибутки та витрати окремо.
· Завжди надавайте докладні документи за отримані гроші (виписки з банку, касові документи).
· Завжди отримуйте документи, що підтверджують Ваші витрати (чеки, квитки, розрахункові
квитанції, прибуткові касові ордери, накладні, платіжні доручення, в разі потреби договори,
акти виконаних робіт (наданих послуг).
· Тримайте всі фінансові документи в надійному місці.
· Тримайте гроші в банку.
· Майте чітку процедуру отримання готівки.
· Намагайтесь звести розрахунки готівкою до мінімуму.

ПЛАНУЮЧИ БЮДЖЕТ
При формуванні бюджету необхідно подивитись на аплікаційні форми донорів/спонсорів, від
яких ви збираєтесь дістати кошти. Вони можуть передбачати витрати на такі речі, про які ви
навіть і не думали, а вони є важливими, або вимагати, щоб статті бюджету перераховувались
у визначеному порядку. Якщо ви зробите це на стадії планування бюджету, то вам буде простіше і ви зекономите час, коли складатимете бюджет для подання аплікаційної форми. Ви
також знатимете, які витрати не зможете покрити з коштів, отриманих саме від цього донора/спонсора.
Якщо у вас є попередній досвід отримання фінансування від якогось конкретного донора/спонсора, або ж ви маєте доступ до звітності організації, яка мала цей доступ, це може полегшити
процес складання бюджетною заявки. Проте будьте уважні та обережні і не закладайте в свій
бюджет зайві і непотрібні для проекту витрати лише тому, що це робили інші. Вам треба бути
впевненими, що ви зможете пояснити та підтвердити необхідність всіх запланованих витрат,
а також бути здатними визначити пріоритетність витрат, в разі якщо отримаєте менше коштів,
ніж розраховували.
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Готуйте бюджет поетапно. Пропануємо наступні чотири етапи:
A. Розрахуйте витрати
Можливі статті бюджету щодо витрат:
· Дорожні витрати: за які дорожні витрати відповідає саме ваша організація?
· Витрати на діяльність: скільки необхідно витратити на проведення, наприклад обміну?
· Виняткові витрати: чи багато є прихованих витрат?
· Телефон: які адміністративні витрати ми маємо сплатити?
· Адміністративні: чи можливо забезпечити плату персоналу проекту?
· Інші витрати: обміркуйте уважно маленькі витрати.
· Гонорари: враховуючи запрошених експертів, перекладачів...
· Харчування та проживання – не забудьте про дні подорожі, всіх відвідувачів та спеціальних гостей.
B. Розрахуйте прибутки
Прибуток буде складатись з гарантованого прибутку – коштів, які ви вже отримали, або маєте
гарантії від донорів/спонсорів, та негарантованих прибутків – коштів, які ви плануєте залучити.
Можливими статтями прибутку є:
· Фінансування вашої статутної діяльності, гранти, в тому числі від ЄС.
· Фінансування від спонсорів
· Приватні пожертвування
· Особисті внески учасників
· Еквівалент вартості негрошової допомоги або внесків
· Прибутки від заходів по збору коштів
C. Порівняйте прибутки та видатки
Тепер порівняйте загальні суми прибутків та витрат, і ви дізнаєтесь, чи є у вашому бюджеті надлишки, або ж він має дефіцит.
Рекомендується, щоб бюджет мав надлишки у розмірі, приблизно 5% (переконайтесь, що ваші
прибутки перевищують витрати на 5%). Це надасть вам гарантію, що можливі непередбачені витрати також будуть покриті і не поставлять під загрозу реалізацію проекту. Такий надлишок відомий як резервний фонд. Інколи такий фонд навіть можливо отримати від донорів/спонсорів.
Коли ви вже порівняли прибутки та витрати, можна переходити до конкретних цифр, тобто планувати конкретні передбачені витрати та аналізувати, коли ви отримаєте окремі прибутки та
здійсните витрати.
D. Розробляйте бюджет, плануйте конкретний рух коштів
Визначення етапів виконання бюджету є найважливішим аспектом складання бюджету. До нього входить аналіз щомісячних (щоквартальних, щотижневих, в залежності від складності та тривалості вашого проекту) прибутків та витрат. Це важливо й тому, що, наприклад, річний бюджет
може мати надлишки коштів, проте на окремих стадіях, або в якійсь з місяців, цілком можливий
суттєвий дефіцит бюджету.
Якщо ви знаєте, що в якійсь з періодів реалізації проекту ви матимете дефіцит бюджетів, ви
можете домовитись з донорами/спонсорами про завчасне перерахування коштів, або запланувати суттєві витрати на пізніші періоди.
Важливо щоб ваш бюджет затверджувала людина, яка відповідає за фінанси вашої організації.
Також, треба чітко уявляти як ви будете діяти у випадку, якщо проект закінчиться з негативним
балансом. Хто в такому разі відповідатиме за сплату рахунків, або повертати кошти донорам/
спонсорам, якщо проект не буде реалізовано так, як планувалось?
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МАРКЕТИНГ ТА КОМУНІКАЦІЯ
Маркетинг та комунікація пов’язані з фандрайзінгом. Ці сфери діяльності надзвичайно важливі,
якщо ви хочете принести максимум користі молодим людям та власній організації. Обізнаність
про ваш проект на всіх рівнях – місцевому, національному та міжнародному – розвиває добру
волю в суспільстві, а інколи приносить гроші. Але треба бути уважними та чутливими: можливо,
не всі учасники вашого проекту захочуть поширювати інформацію про участь у проекті, або це
не кожному може піти на користь.

КОМУНІКАЦІЯ
Вам необхідно підтримувати ефективну комунікацію з широким колом організацій, інституцій,
приватних осіб, усіма, хто може бути зацікавлений у проекті, або впливати на його реалізацію.
Першочерговим завданням є визначити, хто ці люди та/або організації, щоб постійно тримати
їх в курсі та надавати їм відповідну інформацію про діяльність в рамках проекту. Важливо, щоб
кожен з цих людей та/або організацій отримували саме ту інформацію, яка їм цікава, в найбільш
зручний спосіб та в найзручнішому форматі.
Нижче наводяться деякі з зацікавлених сторін:
· Учасники
· Батьки
· Лідери
· Довірені особи
· Спонсори
· Донори
· Інші члени організації
· Місцеві органи влади
Лише ви вирішуєте, які методи комунікації будуть найкращими для тієї чи іншої зацікавленої
сторони. Дехто навіть й гадки не матиме, що є зацікавленою стороною, або насправді стане
нею тільки коли ви поспілкуєтеся з цією людиною або організацією. В будь-якому випадку вам
необхідно планувати комунікацію та маркетинг проекту. План МАРКОМС є планом, який треба
створити. Його приклад наводиться нижче.
Приклад плану МАРКОМС для молодіжного екологічного проекту
Цільова група
Молоді люди

Партнери

Місцева громада

Засоби
Зустрічі
Флаєри
Листи
Постери
Вечірка
Електронна пошта
Особисті контакти
Місцеві медіа
листи
зустрічі
Особисті контакти
Місцеві медіа
Журнал/бюлетень організації
Брошури
Автомобілі з мегафонами
Стенди/ ярмарок

Молодіжні організації
Постери
Листи
Електронна пошта, електронна розсилка
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Меседж
Це весело
Корисний досвід
Зустріч з друзями
Зробіть щось інше
Будьте активними
„Природа тебе потребує”
Роблячи, вчусь
Вивчення мов
Інтерактивність
Підтримка професіоналів
„Ваші діти заслуговують на більше”
Міжкультурний вплив
Відмітка про громаду на карті світу
„Давайте відкриємось для світу”

Глобальний погляд
Зустріч з молоддю
Нова інформація
Мотивація для молоді
„Разом нас багато, нас не подолати”

Школи

Медіа

Листи
ЗМІ
Візити
Інформаційні файли
Електронна пошта
Веб-сайт
Листи
Візити/презентації
Анімація
Зустрічі з вчителями/учнями
Постери
Прес-релізи
Запрошення
Інтерв’ю
Візуальні матеріали (відео, фото) Вебсайт

Гарна репутація/візерунок
“Безкоштовна” візитка
Отримайте продукт знаний у всьому світі
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Спонсори/донори

Більше альтернативних видів навчання
Інтерактивність
“Тема, яку не можна ігнорувати”
Добре для місцевої громади

БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ
Проект має бути безпечним для всіх і приносити задоволення, проте ми не можемо гарантувати
відповідну поведінку інших. Отож дуже важливо, щоб кожен учасник/учасниця контролювали
свої дії, або принаймні докладали зусиль для власної ж безпеки. Наведені нижче рекомендації
розроблені для того, щоб учасники не потрапили у скрутні ситуації та отримували задоволення
від проекту.
Всі учасники проекту мають знати правила поведінки та дотримуватися їх. Працюючи з представниками різних культур, будьте готові до того, що вони можуть мати різні стандарти щодо
гарної та поганої, прийнятної та неприйнятної поведінки. Те, що наприклад, є нормальним
і цілком прийнятним для вас, іншими може сприйматись як поганий тон, грубість і навіть жах,
і навпаки. (Наприклад, в південно-європейських країнах при привітанні люди цілуються в обидві щоки).
Ваші права – ви маєте право на
· Приватність.
· Не піддаватись образам, насиллю, двозначності, тиску вступати в статевий контакт.
· Говорити „ні”, якщо вас схиляють до небажаної близькості, доторків і всього іншого, що вас
бентежить або ображає.
· Відмовляти неадекватним вимогам з боку дорослих.
· Не приймати подарунки.
· Не розголошувати інформацію яка може загрожувати Вашій безпеці
· Довіряти власним інстинктам та почуттям.
· Просити по допомогу.
Як дотримуватись безпеки...
· Не залишайтесь на самоті
· Довіряйте своїм інстинктам щодо людей, яких ви зустрічаєте
· Повідомте когось з лідерів, якщо збираєтесь кудись самі.
· Тримайтесь подалі від потенційно небезпечних місць, як наприклад задвірки, невідомі бари
та клуби.
· Майте при собі гроші на таксі, але не дуже багато
· Не погоджуйтесь на зустрічі з людьми, яких ви зовсім не знаєте.
· Не погоджуйтесь, щоб вас підвезли, або не приймайте запрошення від людей, яких ви не знаєте.
Що робити коли Вам страшно...
· Будьте жорсткими та наполягайте, щоб від вас відстали, але не хаміть
· Не показуйте страх або збентеженість.
· Старайтесь привернути увагу, наприклад шуміть.
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· Виходьте з незручної ситуації швидко та йдіть у найближче людне місце.
· Розкажіть комусь з дорослих, яким ви довіряєте, про те що сталось і зробіть це якомога скоріше.

ОЦІНКА РИЗИКІВ
Молодіжні лідери несуть відповідальність за оцінку та управління ризиками, які можуть загрожувати проекту. Причому спершу необхідно оцінювати ризик, і лише потім діяти. Пам’ятайте,
ризики змінюються постійно, і тому оцінка ризиків та управління ризиками мають бути динамічними та здійснюватись постійно.
Для того, щоб мати уявлення про оцінку ризиків, розгляньте наступні ситуації:
Катання на лижах в Туреччині
Сонце, спека, лижня видається безпечною, учасники хочуть покататись, вони вдягнені в зручний спортивний одяг, оренда лиж безкоштовна.
Чи дозволите Ви їм кататись?

Водні велосипеди на озері Гарда
Дуже гаряче, багато малих на водних велосипедах, Ваші молоді люди також хочуть покататись,
всім більше 15 років. Лідери Італійської групи кажуть ОК.
Чи дозволите Ви молодим людям покататись?

Купання а морі
Троє молодих людей кріпкої статури на березі моря. Спека. Море виглядає безпечним. Чи дозволите Ви їм купатись?

У таких ситуаціях ви можете дискутувати з молоддю. Можна роздати їм ролі: учасники, батьки,
лідери групи, тощо. Можна поставити їм, або принаймні собі питання: Що може спричинити
шкоду? Якою може бути ця шкода? Яка вірогідність, що ця шкода станеться? Як можна знизити
цю вірогідність та наслідки шкоди?

АЛКОГОЛЬ ПІД ЧАС МОЛОДІЖНИХ ОБМІНІВ.
Вживання алкоголю під час європейських молодіжних проектів часто може стати проблемою.
Існують значні відмінності у ставленнях в різних культурах щодо споживання алкоголю, як
в Європі, так і за її межами. Запитайте себе до того, як дозволити вживання алкоголю:
· Чи існують заборони в країні, де ви знаходитесь?
· Як ви можете знизити вживання алкоголю?
· Який навчальний результат можна отримати від обговорення цього питання?
· Чи хочете ви обговорити це питання з учасниками?
· Які правила або інші домовленості ви можете встановити разом з молодими людьми?
· Можливо, спочатку необхідно обговорити це питання з лідерами інших груп?
Не забувайте, що оцінку ризиків потрібно здійснювати на всіх стадіях життєвого циклу
проекту. Це включає:
· Заходи з пошуку фінансування
· Дорога
· Домовленості про проживання
· Проживання в родинах
· Програмна діяльність
· Діяльність під час якої ви супроводжуєте молодь, і особливо коли не супроводжуєте
· Водні забави та вправи на вулиці
· Зустрічі оцінки
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Оцінка ризиків відноситься не тільки до явних ризиків, пов’язаних з вправами на скелях чи водними видами спорту. Вважайте на всю діяльність – візити, подорожі, проживання, тощо.

ОЦІНЮЮЧИ РИЗИКИ
Основні кроки :
1. Ідентифікуйте загрози – Всі загрози, пов’язані з діяльністю, мають бути визначені. Під загрозою слід розуміти все, що може завдати шкоди. В тому числі це може бути поведінка людей.
2. Визначте, хто має найбільший ризик – Це ті, хто може постраждати від загрози. Це можуть бути не тільки люди, безпосередньо залучені до проекту.
3. Оцініть вірогідність завдання шкоди, її рівень та кількість людей, що можуть потерпіти – Деякі ризики є незначними, оскільки вірогідність завдання шкоди дуже низька.
4. Вирішуйте, чи прийнятний цей рівень ризику – Створіть класифікацію, на кшталт “низький-середній-високий” або використовуйте шкалу балів, як пропонується нижче.
5. Прийміть заходи з забезпечення безпеки, або змініть діяльність – зменшуйте ризик,
або усувайте загрозу.
Для визначення рівня серйозності ризику, як зазначено у п. 4, можна використовувати таку
формулу:
Ризик = Серйозність загрози x Вірогідність
Серйозність загрози

бали

Вірогідність

бали

Фатальність /постійна недієздатність

5

Безперечно трапиться

5

Серйозна шкода/спричинить довготривале лікування/відсутність

4

Скоріш за все трапиться

4

Шкода, що спричинить лікування або
відсутність на 3 дні/тимчасова непрацездатність

3

Можливо трапиться

3

Шкода/рана, що потребує першої
допомоги

2

Може трапитися

2

Незначна шкода (удар, синці, рана)

1

Дуже незначна вірогідність

1

Увага! Колонка „Серйозність загрози” у даному випадку стосується фізичної шкоди, проте не
забувайте про емоційну або психологічну шкоду.
Кількість набраних балів допоможе вам визначитись, наскільки доречним буде ваше втручання/реакція
16-25

Неприйнятний ризик – негайне втручання/реакція

10-15

Потребує дій для зниження ризику – високий пріоритет втручання

6-9

Середній ризик – потребує втручання

3-5

Нижче середнього – необхідно знижувати рівень ризику

1-2

Низький ризик – втручання непотрібне

Контрольні вимірювання – після здійснення оцінки ризиків необхідно проводити контрольні
вимірювання, це робиться для зниження ризику. Якщо ризики існують, слід постійно здійснювати заходи для їх зниження. У випадку високого рівня ризику діяльність слід негайно припинити.
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Записи – в деяких країнах існують жорсткі вимоги проведення оцінки ризиків та документування результатів. Та здійснювати відповідні записи варто навіть тоді, якщо від вас цього не
вимагають. Вони можуть стати в нагоді у випадку висунення претензій до вас або організації,
в тому числі й через суд.
ФОРМА ОЦІНКИ РИЗИКІВ
Назва організації

Захід

Дати початку та закінчення

Дії, що оцінюються

Підпис
Посада
Дата
Які загрози? А саме, потенціальні шкоди

Для кого?

Які ризики? А саме, Яка вірогідність ризику – висока, середня, низька

Як їм можна запобігти, знизити, ізолювати або контролювати?
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УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ З МОЛОДДЮ
Укладення контракту з молодими людьми є гарним методом залучення їх до встановлення
основних правил та норм поведінки в проекті. Ідея полягає в тому, щоб надихнути учасників
подумати про відповідальність за власну поведінку протягом проекту. Контракт стає формою
нагадування про очікування представників різних зацікавлених сторін від проекту та один від
одного. Необхідно також зважати на зміст контрактів, розроблених іншими партнерськими групами. Спробуйте переконати партнерів укласти контракти з своїми групами.
Нижче наведено приклад контракту:

КОНТРАКТ ДЛЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ВИЇЖДЖАЮТЬ НА МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН
·
·
·
·
·
·
·

ВИ МАЄТЕ БУТИ ПРИСУТНІ ПРОТЯГОМ ВСІЄЇ ПРОГРАМИ ПРОЕКТУ
ВИ ПОВИННІ ПРИХОДИТИ ВЧАСНО
ПОВОДЬТЕСЬ ЧЕМНО З ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ЩО ПРИЙМАЄ
ЖОДНИХ НАРКОТИКІВ
НІЯКОГО АЛКОГОЛЮ ДО 21:00.
БАР ЗАЧИНЯЄТЬСЯ О 01:00
НІЯКИХ ПОЦІЛУНКІВ, ЦЕ ТОЧНО ПРИЗВЕДЕ ДО ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗБИТИМИ СЕРЦЯМИ, ДІТЬМИ, АЛІМЕНТАМИ ТА ВИТРАТАМИ НА ПОДОРОЖ!

ПЕРЕД ТА ПІД ЧАС ОБМІНУ Я ПОГОДЖУЮСЬ ВИКОНУВАТИ ПРАВИЛА
·
·
·
·
·
·
·
·

Я докладатиму зусиль, щоб налагодити добрі стосунки з іншими учасниками.
Я допомагатиму в підготовці частин програми та підготовці обміну
Я не везтиму наркотики і не вживатиму їх протягом всього обміну.
Я не вживатиму алкоголю, окрім випадків і ситуацій, про які ми погодились.
Я дотримуватимуся погоджених та встановлених правил поведінки.
Я братиму участь у приготуванні їжі.
Я погоджуюсь допомагати мити посуд. Я прибиратиму свою кімнату.
Під час всього проекту та обміну я уникатиму конфліктів з законом

Якщо я не дотримуватимусь цих узгоджених правил, я розумію що мене відправлять додому.
Після обміну я погоджуюсь брати участь у дисциплінарних заходах.

Підпис лідерів:

Дата:

Підпис учасника:

Дата:
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ОЦІНКА/ЕВАЛЮАЦІЯ ПРОЕКТІВ
Список ключових питань/моментів
ПІД ЧАС ПРОЕКТУ
· Збирайте інформацію протягом усього проекту.
· Виділіть час на оцінку, відмітьте його в календарі та власному розкладі. Таким чином ви не будете
здійснювати її в останній момент. Створіть умови для поєднання письмової та усної оцінки. Дозвольте учасникам висловити думки про те, що їм не сподобалось і що на їх думку треба змінити
· Розробіть список ключових питань, які необхідно поставити учасникам обміну.
· Робіть нотатки кожен день, протягом всього обміну. Робіть оцінку під час обміну, ведіть щоденник. Занотовуйте всі деталі проекту (дата, місце, кількість учасників тощо).
· Чітко пояснюйте методи оцінки та причину вибору цих методів. Оцінюйте співпрацю учасників (молодих людей, сімей, місцевих органів влади, партнерів). Залучайте всіх до процесу
оцінки – попросіть всіх зробити внесок у складання звіту і побажання як можна покращити
проектну діяльність. Намагайтесь отримати якомога більше відгуків.

ОЦІНКА ТА ЗВІТНІСТЬ
КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ ЩОДО ОЦІНКИ
Після
· Інтерпретуйте зібрану інформацію – що вона означає?
· Звертайте увагу як на успіхи, так і на помилки
· Підсумуйте індивідуальні оцінки. Знайдіть баланс між аналітичними та реальними даними.
Проясніть різницю між особистими враженнями та об’єктивною інформацією. Не судіть відповіді/думки/результати.
· Здійснюйте оцінку з тим, щоб покращити наступні проекти – знаходьте слабкі сторони та
шукайте шляхи покращення.
· Здійсніть оцінку за тиждень після обміну/семінару/візиту… щоб у учасників був час на рефлексію.
· Робіть огляд діяльності відразу після основної діяльності
· Не відкладайте здійснення оцінки більше ніж на місяць після закінчення основної діяльності.
· Як ми реалізували навчальний компонент?
· Поділіться та поширюйте досягнення навчального процесу. Використовуйте їх як навчальні
матеріали.
· Як ми можемо поділитись результатами оцінки з партнерами?
· Що ми робитимемо з результатами? Як використаємо їх у подальшій діяльності?
· Можливі висновки та наслідки? Які майбутні проекти ми плануємо?
· Звіт донорам/спонсорам
· Чіткі висновки з пропозиціями майбутніх планів – Рекомендації щодо кращих практик
· Заохочуйте взаємодію

ЯК ЗРОБИТИ ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ
· Звіт мусить бути правдивим/реальним/чесним, він має містити як позитивні, так і негативні
аспекти, складатись з коротких та чітких речень. Використовуйте звичайну мову, додавайте
Фотографії, відео матеріали, CD-ROM.
· Адресуйте свій звіт читачу – яка мета написання звіту? Хто буде читати звіт? Чи він для внутрішнього використання? Для зовнішнього? Чітка структура. Адаптуйте стиль написання до
потреб читачів.
· Додавайте документи: програму, листи реєстрації учасників, відгуки інших людей, медіа,
спонсорів.
· Дотримуйтесь формальних критеріїв.
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СТВОРЮЮЧИ ЗВІТ
Зважайте на питання
1. Для кого ви пишете звіт? Для донорів? Учасників? Партнерів, преси? Відповідь на ці питання диктуватиме стиль та структуру звіту. Вам необхідно перевірити очікування представників різних зацікавлених сторін. Чи звіт містить опис діяльності, здійсненої в рамках проекту,
чи це аналіз досягнень? Наскільки він відображає результати оцінки? Чи є кінцевий термін
подачі звіту?
2. Які ви маєте ресурси? Скільки у вас часу? Чи будуть у вас витрати на друк звіту? Чи будуть
витрати, пов’язані із складанням звіту?
3. Кого буде залучено? Чи може складання звіту розглядатись як частина цілого процесу до
якого залучені молоді люди? Які навички мусять мати люди, залучені до складання звіту?
4. Які медіа ви зможете використовувати? Чи звіт має бути друкованим? Або ж ви можете
використати інші засоби – відео, веб-сайт чи CD ROM?
5. Як ви структуруватиме звіт? Чи це просто „щоденник” вашої діяльності, чи він має бути
структурований навколо якихось специфічних питань, навчальних результатів, тощо? Як ви
забезпечите різноманітність поглядів на представлений досвід?
6. Наскільки детальним має бут звіт? Чи будете ви робити скорочену версію звіту для тих,
хто не має часу читати? Чи задовольнить ця скорочена версія потреби зацікавлених сторін?
Чи потрібно включити всі відгуки учасників? Хто редагуватиме кінцеву версію звіту?
Відповіді на ці запитання допоможуть вам продовжувати працювати над структурою звіту та
радитись про те, хто яку частину буде писати. Якщо до написання звіту залучено декілька осіб,
то рекомендується розробити редакторські примітки для всіх, перед тим як люди почнуть працювати над звітом.
Якщо ви використовуєте фотографії, то необхідно погодити з людьми, які є на фото, що вони не
заперечують (якщо це не було узгоджено раніше). Пам’ятайте, що фотографії поганої якості можуть зіпсувати загальне враження від звіту. Якщо ви використовуєте електронні або візуальні
засоби, переконайтесь, що вони стандартні і не потребують додаткового програмного забезпечення або спеціальних знань. В іншому випадку, додайте інструкцію щодо використання, надайте контакти людей, хто зможе надати консультації щодо користування, якщо все таки будуть
проблеми з доступом до файлів.
І останнє – поставте себе на місце читача/глядача. Уявіть, що у вас такий самий рівень знань про
проект, як і у потенційного читача звіту. Переконайтесь що ваш звіт все ще має сенс для вас.

4.
КУЛЬТУРА І УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Реалізовуючи міжнародні молодіжні проекти, слід зважати на міжкультурні аспекти співпраці
та міжкультурне навчання. Культурні відмінності часто призводять до неочікуваних ситуацій,
тому ми б хотіли привернути увагу до деяких сфер управління проектами, в яких непорозуміння, плутанина, розчарування та інші емоції виникають внаслідок культурних відмінностей та
впливають на відносини між учасниками.

КУЛЬТУРА ТА ВЛАДА
Усі культури однаково цінні, проте ми не завжди здатні їх адекватно сприймати. Ми намагаємось встановлювати ієрархію культур, і зазвичай починаємо починаючи з нашої („краще або
гірше”, сильна або слабка”, „більш або менш розвинена”).
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Планування та управління проектом передбачають відкриті переговори та гармонізацію різних, але спільних інтересів. Уявлення про самих себе та сприйняття партнерів впливає на стиль
ведення переговорів та пошук оптимального шляху рішення проблем.
Хто є ініціатором проекту? Хто визначає його межі? Хто встановлює пріоритети? Хто вирішує,
що потрібно і що не потрібно? Хто є приймаючою стороною, а хто запрошеною? Кому „належить” проект?
Це лише деякі питання які можуть вплинути на переговорну частину проекту та його реалізацію і під час визначення яких можуть виявитись культурні відмінності.

КУЛЬТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
Кого в Європі вважати гарним організатором, а кого ні? Хто визнає що таке гарна організація?
Які існують критерії щодо хорошої та ефективної організації?
Вважається, що критерії ефективності і хорошої організації – а проектна діяльність є найкращим прикладом організації – є універсальними, проте використання та оцінка цих критеріїв
відбуваються по-різному. Поетапний підхід буде ідеальним для одних, у той час коли інші будуть відчувати себе комфортно, реалізовуючи одночасно декілька етапів. Роль імпровізації,
яка за різних обставин може вважатись творчістю, є однією з найбільш конфліктних. Насправді,
дуже часто на карту поставлена відповідність або невідповідність очікувань та способів їх задоволення.

КУЛЬТУРА ТА ЧАС
Питання хорошої організації – це також питання своєчасності. Управління часом часто співвідносять лише з пунктуальністю. Ми всі знаємо, хто в Європі має репутацію пунктуальних, абсолютно не пунктуальних і занадто пунктуальних. „Повага” – це слово з’являється під час емоційних дискусій про час. І хоч всі і погоджуються з тим, що одна година складається з 60 хвилин,
але логічні висновки з цього виходять дуже різні.

КУЛЬТУРА ТА СПІЛКУВАННЯ
Спілкування як таке є джерелом конфлікту, особливо в ситуаціях підвищеної напруженості. Про
що спілкуватись, яким чином спілкуватись на ту чи іншу тему і коли про це варто спілкуватись?
Про що необхідно поділитись з партнерами, а про що варто промовчати? Наскільки активно
необхідно залучатись до процесу спілкування і якою є роль спілкування заради ….спілкування?
Чому, здавалось би, успішно налагоджене партнерство між кращими друзями під час навчального візиту або тренінгу інколи заходить в глухий кут саме через брак спілкування? Наскільки
глибоко можна поринути в іншу культуру та зрозуміти її?

КУЛЬТУРА ТА ГРОШІ
Економічна потужність та потенціал – реальні або уявні – в значній мірі впливають на міжкультурні відносини. Та крім явного впливу грошей та практичні питання (хто і де подає заявку на
отримання фінансування, хто кого підтримує, хто вирішує де і коли і як ці кошти витратити),
ставлення до грошей та відносини, обумовлені цим ставленням, можуть суттєво відрізнятись
і сприйматись як елемент культурних відмінностей та джерело конфлікту.
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Так само визначається і ставлення до грантових коштів, в тому числі і європейських грантів: що
вважати доброю практикою і мудрим управлінням, що таке пристосовування або марнотратство, що вважається „шахрайством”, а що акуратною звітністю? Наскільки серйозним є дотримання фінансових правил та правил бухгалтерського обліку. Слід зазначити, що в європейських
програмах фінансові правила та процедури є однаковими для всіх, проте, в результаті децентралізації програм, вони дещо відрізняються в залежності від країни.

КУЛЬТУРА ТА ЕТИКА РОБОТИ З МОЛОДДЮ
Відмінності в професійній етиці та принципах є ще однією потенційною причиною непорозуміння та конфліктів. Дуже часто ці відмінності замовчуються і виходять на поверхню тільки тоді,
коли негативний ефект стає явним.
Чи береться до уваги роль учасників? Якою має бути роль та поведінка молодіжних працівників
та лідерів у стосунку до молоді? Чи можна вживати алкоголь? Хто має нести відповідальність
та поводитись відповідним чином? Наскільки молодіжні працівники знайомі з обмеженнями
та заборонами, що накладаються на їхніх іноземних колег? Кого вважати сучасним та успішним
молодіжним працівником, а кого ні?

ЩО РОБИТИ?
Отож, з огляду на зазначені вище проблеми, варто дотримуватися декількох базових принципів
та правил міжкультурної співпраці.

ПРИЙМІТЬ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ
Існування деяких невизначеностей та невідповідності норм є нормальним явищем. Пам’ятайте,
що ваші партнери можуть думати так само. Як би ви не намагались запобігти сюрпризам, вони
все одно будуть. Можливо, ви зможете це зрозуміти лише пізніше.

ЦЕ МОЖЕ БУТИ КУЛЬТУРА…
…а може й ні! Намагайтесь не оцінювати ставлення та поведінку інших, ґрунтуючись на власних
стереотипах, які сформувалися в результаті спілкування з представниками тієї чи іншої національності або носіями тієї чи іншої культури. Особливо намагайтесь запобігти спокусі знайти
підтвердження власних стереотипів. Можливо, ваші партнери поводять себе у відповідності
до усталених стереотипів! А може й ні. Пам’ятайте: стереотипи є лише частковим та спрощеним
сприйняттям реальності. Постарайтесь якомога краще зрозуміти поведінку своїх партнерів,
побачити їх справжнє обличчя. Надайте можливість їм самим проявити та зрозуміти особливості власної культури, адже вони знають себе краще за будь-кого. Можливо, в них не виникне
відчуття образи або бажання захищатись, якщо ви не нав’язуватимете розуміння власних культурних особливостей.
У процесі підготовки намагайтесь ознайомитись самі та ознайомити своїх колег з культурою
країни, дізнатись про існуючі стереотипи та упередження. Це допоможе вам та вашим друзям
усвідомити, що мова іде саме про упередження, хоча завжди є ризик, що дехто вважатиме це
правдою (якщо дуже старатись – це можливо).

99

УЯВІТЬ СЕБЕ НА МІСЦІ ІНШИХ…
Це достатньо смілива рекомендація. Якщо ви у когось в гостях, або приймаєте гостей спробуйте уявити себе на місті господаря або ж гостя (наприклад, з обмеженим розумінням іншої
мови ви можете відчувати дискомфорт з приводу їжі або ж кліматичних умов, стурбованість
про перспективи розвитку проекту, залежність від інших). Така спроба може допомогти в розумінні того як інші відчувають ситуацію і краще зрозуміти їхні переживання.

РЕАЛЬНО ОЦІНЮЙТЕ ВЛАСНІ МОЖЛИВОСТІ
Якщо ви чітко усвідомлюєте умови та результати, які є суттєвими для реалізації проекту та вашої організації, ви маєте переваги під час ведення переговорів. Так само й у випадку, якщо ви
чітко усвідомлюєте власні принципи та цінності – тоді ви зможете краще донести їх до своїх
партнерів. Якщо ви зможете доступно пояснити свої проблеми, то інші допоможуть вам їх подолати. А вам слід зосередитися на визначенні важливого та першочергового завдання. Пам’ятайте, завжди є альтернатива!

ПАМ’ЯТАЙТЕ, ВАС МОЖУТЬ НЕ РОЗУМІТИ
Ми не усвідомлюємо, яку цінність несе досягнуте взаєморозуміння між представниками різних
культур. Якщо всі учасники говорять однією мовою, то виникає ілюзія, що ми розуміємо один
одного краще. Ілюзія взаєморозуміння зростає, якщо хтось з партнерів використовує рідну
мову. Пам’ятайте, тільки ви знаєте що ви маєте на увазі! Ми можемо розраховувати та очікувати, що наші партнери чують і розуміють нас постійно, але будьте готові, що це не зовсім так.
І навіть якщо ви розумієте і вас розуміють, практичні наслідки взаєморозуміння можуть бути
неоднозначними, адже люди схильні по-різному інтерпретувати дійсність, а відтак і діяти згідно
власного розуміння.

ЗАВЖДИ ІСНУЮТЬ РІЗНІ ШЛЯХИ ВИКОНАННЯ ТИХ САМИХ ДІЙ!
У будь-якій ситуації можна знайти декілька способів виконання одних і тих самих дій, досягнення одних і тих самих цілей. Звичайно, „наш” спосіб є найкращим та „нормальним” (для нас), але
інші можливо з ним не погодяться (вони також мають свій найкращий, найбільш „нормальний”
спосіб). Будьте свідомі того, що ми часто відкрито або несвідомо оцінюємо дії або роботу інших
людей упереджено, тобто з позицій власної культури.

ОБГОВОРЮЙТЕ, ДОМОВЛЯЙТЕСЬ ПРО ГОЛОВНІ ПРАВИЛА …
ТА ОЦІНЮЙТЕ ЇХ
Важливо обговорювати та домовлятись про спільні основні правила спілкування, реалізації
програми або роботи з молоддю. Ці правила можуть бути і не настільки важливими, але їх обговорення є блискучою можливістю виявити відмінності в підходах та особливості у ставленнях
до деяких питань. Наявність правил також надає можливість вирішення деяких проблемних
питань через їх оцінку всіма партнерами та учасниками проекту. Однак треба уникати потрапляння в абсолютну залежність від правил. Правила є лише засобами для спілкування та переговорів а не набір норм, яких треба сліпо дотримуватись.
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ДОВІРА!
Довіра між партнерами має велике значення під час реалізації міжнародних проектів. Довіру
слід відрізняти від щирої або романтичної наївності. Слід слідкувати і мінімізувати власну самовпевненість, старатися зрозуміти, що може піти не так, та обговорити це з партнерами та колегами. Але різноманітність досвіду та багатство культури ґрунтуються на неможливості передбачити все і всіх. Таким чином, завжди повинна існувати довіра до партнерів та молодих людей.
Без довіри та взаємного визнання рівності та гідності (в тому числі й культурних особливостей)
існує ризик, що відносини з самого початку будуть вибудовуватись на основі упереджень і розвиватимуться під їх впливом.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ!...
Під толерантністю розуміється необхідність інколи сприймати речі такими, якими вони є. Спочатку придивіться, спробуйте зрозуміти і тільки після цього реагуйте. Неможливо передбачити
все, але доречно очікувати від партнерів віддачі, навіть якщо це не зовсім відповідає вашим
очікуванням. Толерантність має сенс тоді, коли вона пов’язана з терпінням – в іншому випадку
в чому полягає її цінність? Міжкультурне навчання є дуже корисним процесом, який може бути
дуже складним.

….І ВІДВЕРТІСТЬ.
Міжкультурне навчання має базуватись на можливості учасників процесу аналізувати та обговорювати все, що відбувається, включаючи конфліктні моменти під час оцінки або мета-комунікації. Крім навчання як такого, потрібно дійти до стику почуттів та досвіду і на основі цього
розставити всі крапки над „і”, позбутись фрустрації і накопичених образ. Без таких ситуацій існує небезпека, що співпраця не буде продовжуватись, або буде нещирою.

НАМАГАЙТЕСЬ ОТРИМАТИ ЗАДОВОЛЕННЯ!
Не зважаючи на всі можливі складності, міжкультурне навчання та спілкування – це захоплива!
Хоча міжкультурним навчанням можна займатись і у власній країні, де також живуть представники різних культур, необхідно визнати, що і для молоді, і для молодіжних працівників мало що
може замінити враження від подорожей, зустрічей з незвичними і новими, інколи екзотичними
відчуттями себе іноземцем або туристом. Отже, замість того, щоб сприймати міжкультурний
проект як головний біль або проблему, змініть своє ставлення та відносьтесь до нього з легкістю, а інколи навіть з гумором. Передбачити все наперед неможливо, натомість маленькі інциденти роблять досвід спілкування незабутнім як для лідерів, так і для учасників проекту.
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ЯКЩО ВАМ СТАЛО ЦІКАВО?
Дізнайтеся більше про Програму „Молодь в дії” у інформаційних представників.

ХТО ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРЕДСТАВНИКИ?
Мережа інформаційних представників Програми „Молодь в дії” в регіоні Східної Європи і Кавказу покликана сприяти збільшенню кількості і якості проектів, які реалізуються за участю країн
регіону. Мережа діє в рамках Ресурсного центру SALTO для співпраці з країнами Східної Європи
і Кавказу (www.salto-youth.net/eeca). Ресурсний центр пропонує систему підтримки для організацій, координаторів проектів, молодіжних тренерів та волонтерів. Електронна система (www.
salto-eeca.eu) підтримки містить базу даних організацій, форум, блоги для волонтерів, електронний бюлетень, чат тощо. Ресурсний центр також розповсюджує електронний бюлетень, на
який може підписатися кожен, хто забажає.
Інформаційні представники в Україні пропонують:
· презентації Програми „Молодь в дії” для зацікавлених аудиторій;
· творчі майстерні з окремих аспектів Програми;
· консультації з окремих питань проектів, які реалізуються або заплановані до реалізації;
· допомогу в налагодженні партнерства;
· Інформаційний Інтернет-сервіс для України на www.yia.org.ua
Контакти:
· Оксана Бондар, Центр європейської інформації у Вінниці, eurocentrevinnitsa@gmail.com
· Ярина Боренько, Європейський діалог, Львів, yaryna@dialog.lviv.ua
· Андрій Донець, Донецький дебатний центр, Донецьк, debate@cent.dn.ua
· Олена Яремко, Академія української молоді, Львів, olena_yaremko@yahoo.com
А також слідкуйте за новинами на Інтернет-порталах Громадський простір (www.civicua.org) та
Європейський Простір (http://eu.prostir.ua).
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Додаток І
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Цей глосарій надає роз’яснення термінів, що використовуються в тексті цього посібника.

· Акція/під-Акція (Action/Sub-action): спеціальний термін для позначення напрямків Програми (названий „Акцією” в додатку до Рішення, що заснувало Програму. Наприклад, Акція 2
ЄВС) або підрозділ в рамках такого напрямку (названий під-Акція в додатку до Рішення, що
заснувало Програму. Наприклад, Під акція 3.1 Молодіжний обмін).
· Діяльність (Activity): набір дій, що мають бути організовані в рамках проекту та вести до
результатів; Реалізація Діяльності є ключовою фазою проекту; їй передують фази планування та підготовки, а за нею слідує фаза евалюації/оцінки (в тому числі планування можливого
продовження діяльності).
· Програма дій (Activity programme): графік заходів, що відображує час, основні події/теми
та тривалість проектної Діяльності. Якщо Діяльність складається з декількох послідовних заходів, Програма дій необов’язково відображає в деталях щоденні заходи/теми. Вона скоріше
окреслює загальний щотижневий або щомісячний розклад Діяльності.
· Акредитація (Accreditation): процес, який дозволяє переконатись, що організації, які бажають брати участь в ЄВС проектах, відповідають визначеним стандартам якості щодо Акції 2.
Для того щоб отримати акредитацію, організації повинні заповнити Подання про зацікавленість (Expression of Interest), що складається з описання мотивації та ідей організації відносно
ЄВС діяльності.
· Візит попереднього планування (Advance Planning Visit): візит в організацію, що приймає
(ОП), який проводиться на стадії планування або на ранній стадії підготовки проекту. Такий
візит спрямовано на те, щоб лідери проекту переконались, що всі умови, які визначатимуть
успішний розвиток проекту, взяті до уваги та будуть забезпечені.
· Аплікаційна форма (Application form): для того щоб отримати співфінансування від Програми „Молодь в дії” організації мають заповнити та подати спеціально розроблені аплікаційні форми. Форми можна завантажити з веб-сайту Європейської Комісії:
http://ec.europa.eu/youth/yia/forms/forms_yia_en.html.
· Аплікант (Applicant): організація або ініціативна група, що подала проект з метою отримання
гранту. Аплікант може 1) подати заявку на отримання гранту, що покриватиме лише ту діяльність за яку він відповідає (так зване „роздільне фінансування”, або 2) подати заявку на фінансування всього проекту від імені всіх партнерів (так зване „одностороннє фінансування”).

КОМЕНТАР:
Оскільки організації з Партнерських країн Східної Європи та Кавказу не можуть самостійно подавати заявки на фінансування, „роздільне фінансування” проектів, до яких залучені організації
з Партнерських країн неможливе. Тому для таких проектів заявка на фінансування завжди подається однією організацією з Програмної країни від імені всіх партнерів.

· Кінцевий термін подачі аплікаційних форм (Application deadline): дата, до якої аплікаційна форма має бути подана до Національної або виконавчої агенції.
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· Критерії надання гранту (Award criteria): критерії, за якими Виконавча або Національні
агенції оцінюють якість тих проектів, що відповідають формальним вимогам придатності,
виключення та відбору. Детальну інформацію можна отримати, звернувшись до Частини С
- „Що необхідно зробити, щоб подати проект в рамках Програми „Молодь в дії?”.

B
· Бенефіціар (Beneficiary): якщо проект відібрано для фінансування, аплікант стає бенефіціантом Програми „Молодь в дії”, підписує грантову угоду, отримує кошти та бере на себе
відповідальність за реалізацію проекту.
· Організація, активна на Європейському рівні в молодіжній сфері (Body active at European level in the youth field (ENGO): Європейська неурядова організація, що має на меті задовольняти загальні європейські інтереси та діяльність якої спрямована на сприяння участі
молодих людей в громадському житті та розвиток співпраці на європейському рівні в молодіжній сфері. Її структура та діяльність має охоплювати щонайменше 8 Програмних країн.

C
· Спів-фінансування (Co-financing): принцип спів-фінансування полягає в тому, що частина
коштів на реалізацію проекту, підтриманого ЄС, має надаватись беніфіціаром, або з інших
джерел, що не є грантом ЄС. Більш детальну інформацію, будь ласка, дивіться в Частині С
цього посібника.
· Контрактові зобов’язання (Contractual obligations): зобов’язання, викладені в грантовій
угоді, яких має дотримуватись бенефіціар, підписавши таку угоду.
· Організація координатор (ОК) (Coordinating Organisation (CO): організація, що виконує
принаймні наступні завдання: 1) несе фінансову та адміністративну відповідальність за весь
проект перед Національною або виконавчою агенцією, 2) координує проект в співпраці з іншими партнерськими організаціями та 3) розподіляє грант ЄС між організаціями відповідно
до їхньої ролі в проекті.

D
· Поширення та використання результатів (Dissemination and exploitation of results):
діяльність, спрямована на посилення впливу проекту. Поширення та використання результатів є важливими рисами Програми. За детальною інформацією зверніться до Частини А
– секція „Якими є завдання, пріоритети та важливі риси Програми „Молодь в дії?”.
· Тривалість Діяльності (Duration of Activity): будь ласка, дивіться Частину С „Що необхідно
зробити, щоб подати проект в рамках Програми „Молодь в дії?”.
· Тривалість проекту (Duration of project): період, що включає підготовчу фазу, реалізацію
Діяльності та фазу оцінки, в тому числі рефлексію та можливе продовження діяльності, що
базується на отриманих результатах. За детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь до
Частини С „Що необхідно зробити, щоб подати проект в рамках Програми „Молодь в дії?”.

E
· Східна Європа і Кавказ (Eastern Europe and Caucasus): Сусідні Партнерські країни Програми „Молодь в дії”. Будь ласка, дивіться Частину А – секція „Хто може брати участь в Програмі
„Молодь в дії?”.
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· Критерії придатності (Eligibility criteria): критерії, що відносяться до умов, яким повинен
відповідати проект. Зокрема вони стосуються цільової групи проекту, місця реалізації, його
тривалості та змісту. Якщо проект не відповідає цим критеріям, він не буде допущений до
процедури подальшої оцінки. За детальною інформацією звертайтесь до Частини С – секція
„Що необхідно зробити, щоб подати проект в рамках Програми „Молодь в дії?”.

КЛЮЧО
ВИХ ТЕР
МІНІВ

· Виконавча агенція з питань освіти культури та аудіовізуалізації (також відома як Виконавча Агенція) (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (also known as
the Executive Agency): знаходиться в Брюсселі. Відповідає за втілення централізованих Акцій та Під-акцій Програми „Молодь в дії”. Детальну інформацію, будь ласка, дивіться в Частині
А – секція „Хто втілює Програму „Молодь в дії?”.

· Період придатності (Eligibility period): інтервал часу, що відповідає „тривалості проекту”.
Проекти, затвердженні до фінансування, не повинні розпочинатись раніше дати початку
проекту та завершуватись пізніше дати закінчення проекту. Придатні витрати повинні відбуватись тільки в цей період. За детальною інформацією звертайтесь до Частини С – секція
„Що необхідно зробити, щоб подати проект в рамках Програми „Молодь в дії?”.
· Придатні витрати (Eligible costs): будь ласка, звертайтесь до Частини С – секція „Що відбувається після того, як Вашу аплікаційну форму схвалено?”.
· Мережа Eurodesk (Eurodesk Network): мережа інформаційних центрів, які надають інформацію, корисну для молодих людей і тих, хто працює з молоддю у сфері європейських
можливостей освіти, тренінгів та молодіжної роботи, а також щодо залучення молоді до європейської діяльності. Детальну інформацію, будь ласка, дивіться в Частині А – секція „Хто
втілює Програму „Молодь в дії?”.
· Європасс (Europass): Єдине портфоліо, що надає громадянам можливість підтвердження
своєї кваліфікації та навичок чітко та легко у будь-якій країні Європи. Воно складається з документів, розроблених на європейському рівні для уніфікації кваліфікацій. Європасс має за
мету полегшити мобільність тих, хто хоче працювати або навчатись в будь-якій з країн Європи. Більше інформації можна отримати на веб-сайті Європейської Комісії:
http://ec.europa.eu/education/programmes/europass/index_en.html.
· Європейський вимір (European dimension): пріоритет Програми „Молодь в дії”. Європейський вимір має бути відображено у всіх проектах підтриманих в рамках Програми. Детальна інформація надається в Частинах А і В
· Країни ЄАВТ/ЄЕП (EFTA/EEA countries): три Програмні країни, що є членами Європейської
асоціації вільної торгівлі (ЄВАТ) та Європейського економічного простору (ЄЕП): Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія; будь ласка, дивіться Частину А – секція „Хто може брати участь в Програмі „Молодь в дії?”.
· ЄВС Діяльність (EVS Activity): основна частина проекту ЄВС, що складається з самої Служби, ЄВС тренінгів та оціночного циклу і різних видів підтримки, що надається партнерськими
організаціями волонтерам. Детальну інформацію дивіться в Частині В – Акція 2.
· Угода про ЄВС Діяльність (EVS Activity Agreement): внутрішня угода між партнерськими
організаціями та волонтером(и), яка формалізує розподіл обов’язків, відповідальності та
розподіл ЄВС гранту. Детальна інформація у Частині В – Акція 2.
· Хартія ЄВС (EVS Charter): документ Європейської Комісії, який висвітлює ролі кожної з організацій в ЄВС проекті, а також головні принципи та стандарти якості ЄВС. Детальна інформація у Частині В – Акція 2.
· Європейський молодіжний пакт (European Youth Pact): політичний інструмент, який запроваджує більш уніфікований та послідовний підхід до справ молоді в рамках Ліссабонської
стратегії. В березні 2005 року Рада ЄС прийняла рішення про те, що молоді люди мають отри-
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мати користь від низки політик та заходів, повністю інтегрованих у переглянуту Ліссабонську стратегію, та прийняла Пакт, що охоплює три сфери: працевлаштування, інтеграція та
соціальний розвиток; освіта, тренінги та мобільність; врегулювання сімейного та робочого
життя. Відповідні заходи в цих трьох сферах мають увійти до Європейської стратегії з працевлаштування, Стратегії соціальної залученості, а також до Робочої програми 2010 з освіти
та тренінгів. Більш детальну інформацію, будь ласка, дивіться на веб-сайті Європейської Комісії: http://ec.europa.eu/youth/policies/youthpact_en.html
· Критерії виключення (Exclusion criteria): ситуації, які не дозволяють апліканту отримати
грант Європейського Союзу. За детальною інформацією звертайтесь до Частини С – секція
„Що необхідно зробити, щоб подати проект в рамках Програми „Молодь в дії?”.
· Подання про зацікавленість (Expression of Interest) (EI): будь ласка, дивіться визначення
„акредитація”.

F
· Фінальний звіт (Final report): форма, яку необхідно заповнити, підписати та відправити до
Національної або Виконавчої агенції на протязі двох місяців після кінцевої дати проекту. Фінальний звіт подається для того, щоб описати як насправді було реалізовано проект та звітуватись за існуючі фінансові аспекти (витрати, що фактично були здійснені та прибуток). Форми
можна завантажити на веб-сайті Комісії: http://ec.europa.eu/youth/yia/forms/forms_yia_en.html.
· Фіксована ставка (Flat rate): Будь ласка, дивіться Частину С – секція „Що необхідно зробити,
щоб подати проект в рамках Програми „Молодь в дії?”.
· Продовження діяльності (Follow-up): низка заходів/проектів, що реалізовуються після
завершення проекту, з метою впровадження в життя його результатів, забезпечення їхньої
сталості та посилення впливу проекту.
· Система європейської співпраці у сфері життя молоді (Framework for European cooperation in the youth field): низка інструментів, що визначають механізми співпраці в молодіжній
сфері на європейському рівні. Систему європейської співпраці у сфері життя молоді було засновано Рішенням Ради міністрів від 27 червня 2002 та доповнено Рішенням Ради у листопаді 2005
року. Система європейської співпраці у сфері життя молоді на сьогодні складається з трьох гілок: активне громадянство молодих людей (Відкритий метод координації); Європейський пакт
для молоді; та молодіжного виміру інших політик. Більш детальну інформацію можна отримати
в Інтернеті на веб-сайті Європейської Комісії: http://ec.europa.eu/youth/policies/policies_en.html.

G
· Добра практика (Good practice): Проект, що є взірцем, що мав позитивний вплив на практику проектної діяльності, методи та результати. Відповідно, партнерські організації мусять
обмінюватись, поширювати та використовувати їх в різних контекстах та оточеннях.
· Грантова угода (Grant agreement): юридичний документ, яким бенефіціар бере на себе відповідальність реалізувати відібраний проект, а Національна Агенція – надати грант. Ця угода
детально окреслює умови та рівень фінансування, які обумовлюють використання коштів,
наданих ЄС. Будь ласка, звертайтесь до Частини С – секція „Що відбувається після того, як
Вашу аплікаційну форму схвалено?”.
· Проект, на реалізацію якого надано грант (Granted project): проект, відібраний Виконавчою або Національною Агенцією та на реалізацію якого бенефіціар отримує грант, що фінансується Програмою.
· Лідер групи (Group leader): дефініція наводиться в Частині В – секція Акція 3.1
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H
I
· Вплив (Impact): ефект, який проект та його результати створюють на різні системи та практики. Детальна інформація наводиться у Частині В – всі Акції.

ГЛОСАР
ІЙ

· Організація, що приймає (ОП) (Host Organisation (HO): організація, що приймає Діяльність/Службу проекту в рамках „Молодь в дії”.

· Непридатні витрати (Ineligible costs): будь ласка, звертайтесь до Частини С – секція „Що
відбувається після того, як Вашу аплікаційну форму схвалено?”.
· Неформальна група молодих людей (Informal group of young people): група молодих
людей, що не має статусу юридичної особи у відповідності до діючого національного законодавства, передбачає, що їхні представники мають повноваження брати на себе юридичні
зобов’язання від їхнього імені.

L
· Юридично заснований (Legally established): організація або асоціація, що виконала певні
національні процедури (реєстрацію, затвердження і т.д.) які дозволяють їм бути офіційно визнаними національними органами влади. У випадку неформальної групи молодих людей легальне місце проживання її юридичного представника вважається таким, що має рівну силу
для задовольняння критеріїв придатності для отримання гранту в рамках Програми.
· Легальний резидент (Legally resident): особа, яка визнається національним законодавством її/його країни як легальний резидент.
· Фіксована сума (Lump sum): будь ласка, зверніться до Частини С – секція „Що необхідно
зробити, щоб подати проект в рамках Програми „Молодь в дії?”.

M
· Методологія (Methodology): різноманітність методів неформальної освіти, низка процедур та способів, які можуть бути застосовані для задоволення різних потреб учасників та досягнення бажаних результатів. Для отримання детальної інформації звертайтесь до частини
В - всі Акції.
· Мультиплікатор (Multiplier): особа, яка здійснює мультиплікаційний ефект проекту в який
вона/він була (безпосередньо або опосередковано) залучена, поширюючи інформацію про
проект з метою посилення його впливу. Для отримання детальної інформації звертайтесь до
частини В - всі Акції.

N
· Національні Агенції (НА) (National Agencies (NAs): структури, засновані національними
органами влади в кожній Програмній країні для управління та реалізації Програми „Молодь
в дії” на децентралізованому рівні. Детальну інформацію, будь ласка, дивіться в частині А
– секція „Хто втілює Програму „Молодь в дії?”.
· Національна група (National group): група учасників з однієї країни.
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· Сусідні Партнерські країни (Neighbouring Partner Countries): будь ласка, дивіться частину А – секція „Хто може брати участь в Програмі „Молодь в дії?”.

O
· Відкритий метод координації (Open Method of Coordination): міжурядовий метод, що
впроваджує систему співпраці між країнами-членами ЄС, за допомогою якого національні
політики спрямовуються на досягнення певної спільної мети. Крім молодіжної сфери Відкритий метод координації використовується в сфері багатьох політик, таких як працевлаштування, соціальний захист, соціальне залучення, освіта та тренінги.

P
· Партнерські країни (Partner Countries): країни, які можуть бути залучені до Програми, але
не є „Програмними країнами”. До них відносять Сусідні Партнерські країни (Південно-Східна
Європа, Східна Європа та Кавказ, Середземноморські Партнерські країни) та „Інші Партнерські країни Світу”. Перелік цих країн дивіться в частині А - секція „Хто може брати участь в
Програмі „Молодь в дії?”.
· Партнерська група (Partner group): в рамках під-Акції 3.1 партнерською групою є національна група учасників, які приймають участь в молодіжному обміні як група, що приймає,
або як одна з груп, що відправляють.
· Партнер (Partner): промоутер, який бере участь (але не подає заявку) в проекті, заснованому на партнерстві.
· Партнерство (Partnership): взаємовідносини між різними промоутерами, залученими до
реалізації проекту. Така тісна співпраця передбачає фінансову та операційну відповідальність для всіх партнерів: визначення ролей, розподіл завдань та діяльності, та у випадку одностороннього фінансування - розподіл грантових коштів.
· Процент фактичних витрат (Percentage of actual costs): за детальною інформацією звертайтесь до частини С – секція „Що необхідно зробити, щоб подати проект в рамках Програми
„Молодь в дії?”.
· Планування та підготовка (Planning and preparation): перша фаза проекту. Метою цієї
фази є визначення організаційних аспектів, логістики, змісту та методів для реалізації Діяльності.
· Пріоритети (Priorities): за детальною інформацією зверніться до частини А – розділ „Якими
є завдання, пріоритети та важливі риси Програми „Молодь в дії?”.
· Програмні країни (Programme Countries): Перелік цих країн наводиться в таблиці в частині А - розділ „Хто може брати участь в Програмі „Молодь в дії?”.
· Тривалість проекту (Project duration): період, що включає підготовчу фазу, реалізацію
Діяльності та фазу оцінки, в тому числі рефлексію та можливе продовження діяльності,
що базується на отриманих результатах. За детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь до частини С „Що необхідно зробити, щоб подати проект в рамках Програми
„Молодь в дії?”
· Промоутер (Promoter): будь-яка організація, асоціація або група молодих людей, залучених
до реалізації проекту в рамках Програми. В залежності від ролі промоутера в проекті він
може бути партнером, аплікантом та бенефіціаром. Будь ласка, звертайтесь до визначень
цих термінів в глосарії.
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ГЛОСАР
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· Захист та безпека (Protection and safety): принципи, що відносяться до превентивних заходів, які мають на меті запобігання будь-яких потенційно небезпечних ситуацій та забезпечення безпеки молодих людей (особливо неповнолітніх) залучених до проектів в рамках
„Молодь в дії”. Захист та заходи безпеки є важливими рисами програми. За детальною інформацією зверніться до частини А – секція „Якими є завдання, пріоритети та важливі риси
Програми „Молодь в дії?”.

КЛЮЧО
ВИХ ТЕР
МІНІВ

· Проектна пропозиція (Project proposal): описання проекту, деталізоване в аплікаційній
формі та подане для отримання гранту на розгляд до Виконавчої або Національної Агенції.

· Молодіжний ресурсний центр SALTO (SALTO Youth Resource Centre): структура, заснована в рамках Програми „Молодь в дії” і має на меті надавати тренінги та інформацію зі специфічних тематичних чи регіональних аспектів. За додатковою інформацією зверніться до
розділу „Молодіжні ресурсні центри SALTO” в частині А.
· Шкала вартості одиниці (Scale of unit costs): за детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь до частини С „Що необхідно зробити, щоб подати проект в рамках Програми „Молодь в дії?”.
· Критерії відбору (Selection criteria): критерії, за якими Виконавча або Національна Агенції оцінюють фінансову та операційну спроможність апліканта щодо реалізації проекту. За
детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь до Частини С „Що необхідно зробити, щоб
подати проект в рамках Програми „Молодь в дії?”.
· Організація, що висилає (Sending Organisation (SO): організація, що висилає одного або
групу учасників, надаючи їм можливість взяти участь у Діяльності/Службі за кордоном.
· Структурований діалог (Structured Dialogue): інструмент для покращення комунікації між
молодими людьми та Європейськими політиками. Він структурований відносно тем та часу.
Детальну інформацію можна знайти на веб-сайті Комісії: http://ec.europa.eu/youth/policies/structured_en.html.

T
· Тренінговий та оціночний цикл ЄВС (EVS Training and Evaluation Cycle): обов’язкові тренінги та оціночні процедури, які підготовлюють та допомагають волонтерам до, під час та
після їхньої Служби. Детальну інформацію дивіться в частині В – Акція 2.

Y
· Молоді люди з меншими можливостями (Young people with fewer opportunities): молоді люди, які зіштовхуються з деякими обставинами, що заважають їм у отриманні повноцінного та ефективного доступу до освіти, заважають мобільності та справедливого залучення
у суспільство. За детальною інформацією зверніться до частини А – секція „Якими є завдання, пріоритети та важливі риси Програми „Молодь в дії?”
· Молодіжний паспорт (Youthpass): стратегія визнання, що дозволяє учасникам Програми
„Молодь в дії” отримати сертифікат, що описує та обґрунтовує їхній досвід неформального
навчання. За детальною інформацією зверніться до частини А – розділ „Якими є завдання,
пріоритети та важливі риси Програми „Молодь в дії?”
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Додаток II
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
1. Європейське громадянство
Назва
Європейське громадянство, Тренінгові
курси
Тренінгові курси з європейського
громадянства, запропоновані
“Партнерством”
2. Участь молодих людей
Назва
Участь
3. Культурна різноманітність
Назва
Практичні посібники та ресурси з
культурної різноманітності
Практичні посібники та ресурси з
культурної різноманітності
4. Інтеграція
Назва
Стратегія залучення Програми
“Молодь в дії”
Практичні посібники для підтримки
інтеграційних проектів
Звіт з форуму по інтеграції 2006.
5. Неформальне навчання
Назва
Молодіжний паспорт: визнання
неформального навчання
6. Молодіжний паспорт/Європасс
Назва
Веб-сторінка молодіжний паспорт
Веб-сторінка Європасс

Автор
Ресурсні центри SALTO
Партнерство між
Європейською
Комісією та Радою
Європи в сфері молоді.

Автор
Посилання
Ресурсний центр SALTO http://www.salto-youth.net/participation/
- активізація
Автор
Ресурсний центр
SALTO – культурна
різноманітність
Ресурсний центр
SALTO – культурна
різноманітність

Посилання
http://www.salto-youth.net/diversity
resources/

Автор
Європейська Комісія

Посилання
http://ec.europa.eu/youth

http://www.salto-youth.net/diversity
resources/

Ресурсний центр SALTO http://www.salto-youth.net/InclusionForALL/
– інтеграція
Ресурсний центр SALTO http://www.salto-youth.net/download/
– інтеграція
1154/SaltoInclusionForumA4.pdf
Автор
Посилання
Ресурсний центр SALTO http://www.salto-youth.net/youthpass/
– тренінги і співпраця
Автор
Європейська Комісія
CEDEFOP

7. Поширення та використання результатів
Назва
Автор
Поширення та використання, вебЄвропейська Комісія
сторінка на сервері Europa
Створюючи хвилі
Ресурсний центр SALTO
– інтеграція
Фінальний звіт по семінару VIVA
Французька
Національна Агенція
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Посилання
http://www.salto-youth.net/European
Citizenship/
http://w w w.youth-par tnership.net/
INTEGRATION/TY/TCourses/2007.html

Посилання
http://www.youthpass.eu
http://europass.cedefop.europa.eu/
europass/preview.action
Посилання
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
valorisation/index_en.html
http://www.salto-youth.net/making
waves/
http://www.yonet.org/IMG/pdf/Rapport_
Valorisation.pdf

КОРИСН
І ПОСИЛ
АННЯ
8. Ґендерна рівність
Назва
Збірка проектів, що працюють з “Рівними
можливостями для жінок та чоловіків” в
рамках Програми “Молодь в дії”
Ґендерна рівність - ГД з
працевлаштування, Соціальних справ
та рівних можливостей
DAPHNE II: Програма ЄС для
подолання насилля проти дітей,
молоді та жінок
Насилля на ґендерній основі, довідник

ЮНІФЕМ: працюючи заради
уповноваження жінок та ґендерної
рівності
9. Захист та безпека молодих людей
Назва
Путівник добрих практик

Автор
Європейська Комісія

Посилання
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
ega/youth_ega_2000-20031.pdf

Європейська Комісія

http://ec.europa.eu/employment_social/
gender_equality/index_en.html

Європейська Комісія

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/
2004_2007/daphne/funding_daphne_
en.htm
http://www.savethechildren.org/publications/
technical-resources/emergencies-protection/
Gender_Based_Violence_Final.pdf
http://www.unifem.org/

Save the Children

Жіночий Фонд
Розвитку ООН

Автор
Ірландська
національна агенція

Посилання
Англійська версія:
http://www.leargas.ie/youth/publications.html

інші мови:
http://ec.europa.eu/youth
Путівник по країні
Ірландська національна http://ec.europa.eu/youth
(ризики та захист молодих людей в
агенція в співпраці з
Європейському Союзі)
іншими національними
агенціями
Кодекс Доброї практики щодо захисту Департамент освіти та http://www.childprotection.ie/CPYWS_
дітей у секторі молодіжної роботи
науки, Ірландія
Web/index.html
Звіт про європейський семінар
Європейський семінар http://ec.europa.eu/youth
“Ризики та захист молодих людей”
27-30 червня 2006
Малахід, Дублін
Ірландія
10. Тренінги
Назва
Автор
Посилання
http://w w w.youth-par tnership.net/
Тренінгові методичні посібники (T-Kits) Партнерство між
Європейською
INTEGRATION/TY/Publications/T_Kits.html
Комісією та Радою
Європи в сфері молоді.
Добрі практики тренінгів
Ресурсні центри SALTO http://www.salto-youth.net/goodpractices/
Європейський тренінговий календар Ресурсні центри SALTO http://www.salto-youth.net/training/
Інструменти для тренінгів
Ресурсні центри SALTO http://www.salto-youth.net/toolbox/
ТОІ –база даних тренерів у молодіжній Ресурсні центри SALTO http://www.salto-youth.net/toy/
сфері в Інтернеті
Інформація про тренінгові
Партнерство між
http://w w w.youth-par tnership.net/
інструменти та сесії, що пропонуються Європейською
INTEGRATION/TY/Intro/index.html
"Партнерством"
Комісією та Радою
Європи в сфері молоді.
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11. Між культурний діалог
Назва
Європейський рік між культурного
діалогу
12. Молодіжні знання
Назва
Європейський центр знання у сфері
молодіжної політики

13. Міжнародна співпраця
Назва
Веб-сайт Ресурсного центру SALTO
– Східна Європа і Кавказ (EECA)
Веб-сайт Ресурсного центру SALTO
Південно-Східна Європа (SEE)
Веб-сайт Ресурсного центру SALTO
- Євромед
Портал Партнерства між
Європейською Комісією та Радою
Європи в сфері молоді.
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Автор
Європейська Комісія

Посилання
http://ec.europa.eu/culture/portal/events/
current/dialogue2008_en.htm

Автор
Посилання
Партнерство між
http://w w w.youth-par tnership.net/
INTEGRATION/EKC/Intro/index.html
Європейською
Комісією та Радою
Європи в сфері молоді.
Автор
Ресурсний центр SALTO
– Східна Європа і
Кавказ (EECA)
Ресурсний центр
SALTO Південно-Східна
Європа (SEE)
Ресурсний центр SALTO
- Євромед
Партнерство між
Європейською
Комісією та Радою
Європи в сфері молоді.

Посилання
http://www.salto-youth.net/eeca/

http://www.salto-youth.net/see/

http://www.salto-youth.net/euromed/
http://w w w.youth-par tnership.net/
INTEGRATION/Overall_Portal/Intro/index.
html

