
№ Назва заходу Текст заходу Місце 
розміщення 

Картинка заходу 

 Загальний пост про 
ініціативу #ErasmusDays 
(будь-який день) 

#ErasmusDays #ErasmusUA 
@NEOinUkraine 

🥳📢🥳@EUErasmusPlusProgramme - це 

Програма ЄС🇪🇺, яка займається 
підтримкою освітнього, професійного та 
особистісного розвитку не лише 
громадян ЄС, а й інших країн.   

📚#ErasmusDays – це кілька днів історій 
учасників Еразмус+, презентацій 
можливостей для індивідуальних осіб та 
організацій та незабутньої атмосфери 
#ErasmusPlusGeneration.  

🥳14-16 жовтня – зафіксуйте ці дати у 
себе в календарі та ставайте частиною 
всесвітньовідомої Програми разом 
@NEOinUkraine!  

🥳Заходи на мапі України та у Вашому 
регіоні – https://www.erasmusdays.eu/    

👋Слідкуйте за новинами та дізнавайтесь 
про всі події першим! 
 

Facebook 
сторінка 
Вашої 
організації 

1_video_загальний 
пост 
aбо 
1_pic_загальний 
пост 

1.  Відео-привітання від 
Посла ЄС в Україні 
(заплановано 14.10 на 
12:00) 
 

#ErasmusDays #ErasmusUA 

🥳Вітаємо всіх з початком #ErasmusDays 
2021 в Україні! 

📣Розпочинаємо з привітання від Голови 
@EUDelegationUkraine - Матті Маасікаса! 
#MovingForwardTogether 
@NEOinUkraine 

Facebook 
сторінка 
Вашої 
організації 

Відео буде надано 
12-13.10 
 
(для реєстрації на 
мапі - 2_pic_ 
привітання від 
Посла) 
 

2.  Відео-привітання від 
співорганізаторів 
(заплановано 14.10 на 
13:00) 
 

#ErasmusDays #ErasmusUA  

👋📚🔎Програма ЄС #Erasmus це про 
підтримку та командну роботу.  

👉Тому раді презентувати вам відео-
привітання від найкращих 

співорганізаторів🇺🥳! 
@NEOinUkraine  
@UAMON   
@minmolodsport   
@EPlus.Ukraine 
@etwinningukraine 
@esnkyiv 
@EurodeskUa 
@NYCUkraine 
@ukrainianyouthcouncils 
 

Facebook 
сторінка 
Вашої 
організації 

Відео буде надано 
12-13.10 
 
(для реєстрації на 
мапі - 3_pic_ 
привітання від 
співорганізаторів) 

https://www.erasmusdays.eu/


3.  Репост он-лайн 
презентації від НЕО в 
Україні  
(заплановано 14.10 на 
14:00) 
 

#ErasmusDays #ErasmusUA  

🥳Щирі вітання від @NEOinUkraine! 

🥳Нові можливості Програми ЄС Еразмус+ 
2021-2027 вже чекають на Вас! 

📢Рухаємось далі з Еразмус+ разом! 
+репост он-лайн трансляції 

Facebook 
сторінка 
Вашої 
організації 

Репост он-лайн 
трансляції 
 
(для реєстрації на 
мапі - 4_pic_ 
презентація від 
НЕО) 

4.  Конкурс на подарунки 
(заплановано 15.10 на 
12:00) 
 

#ErasmusDays #ErasmusUA  

👋📚🥳Вигравайте чудові Еразмус+ призи 

разом з друзями та колегами!  

📢Обміни, практика, навчання, 

викладання чи стажування? 

Неформальне навчання і волонтерство 

для молоді та молодіжних працівників? 

👉Проєкти співпраці та партнерства з 

європейськими колегами чи 

Європейські студії? 🥳Можливості у сфері 

непрофесійного спорту? 🔍Це та багато 

іншого можливо разом з Еразмус+! 

 

🥳Маєте друзів та колег, які цікавляться 
такими можливостями? То ж розкажіть 
їм про Програму та вигравайте призи!  
 

✏️Що потрібно зробити?  

✔️Поставте лайк під цим постом. 

✔️Підпишися на сторінку @NEOinUkraine 

✔️Тегай друзів у коментарях 
 

📅22 жовтня ми оголосимо 5 
переможців, яких буде обрано за 
допомогою random.org  
 

🥳Більше друзів в коментарях – більше 
шансів виграти приз! 
 

 5_pic_конкурс 

5.  Власні ініціативи та 
заходи  

#ErasmusDays #ErasmusUA  
Текст 
@NEOinUkraine 
 

Facebook 
сторінка 
Вашої 
організації 

-  

 

https://www.facebook.com/NEOinUkraine/
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/

