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КОРПУС МИРУ  
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 
В УКРАЇНІ 

 
Корпус Миру США в 
Україні 

Київ, 01032, а/с 204 

    Tel.: (044) 391-6643 
 

Моб.: 073-331-1887 

 

Дорогі Друзі, 

 

Дякую Вам за зацікавленість у співпраці з добровольцем Корпусу Миру США за 

напрямком «Молодіжний розвиток». Ми прагнемо допомогти Вам та Вашим громадам 

створити кращі умови для дітей та молоді у процесі їх переходу до дорослого життя та світу 

професій, становленню як здорових, активних та відповідальних громадян,  а також 

сприяти зміцненню Вашого фахового потенціалу як освітян, молодіжних працівників, та 

представників молодіжних організацій громадянського суспільства.  

 

Про Корпус миру.  
 

Корпус миру США є американською урядовою організацією, що вже понад 60 років 

скеровує волонтерів для реалізації програм технічної допомоги у сферах освіти, розвитку 

бізнесу, захисту навколишнього середовища, сільського господарства та охорони здоров’я у 

більш ніж 140 країнах світу. Така співпраця дозволяє волонтерам та громадам, що їх 

приймають, краще пізнати одне одного, обмінятись інформацією про культуру, мову та 

побут колег, а відтак зблизити країни, залучені до співпраці.  

  

В Україні Корпус миру США працює з травня 1992 року, коли тодішні Президенти 

України та Сполучених Штатів Америки Леонід Кравчук та Джордж Буш-Старший 

підписали двосторонню угоду про партнерство в рамках програм Корпусу миру США.  

 

Корпус миру США тісно співпрацює з Міністерством молоді та спорту України, 

обласними та районними державними адміністраціями та органами місцевого 

самоврядування, а також організаціями громадянського суспільства. Проекти Корпусу миру 

США в Україні зареєстровані в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України.  

 

Фінансування діяльності Корпусу миру США здійснюється за рішенням Конгресу 

Сполучених Штатів з бюджету Федерального Уряду Сполучених Штатів і забезпечується за 

рахунок податків, сплачених громадянами США.  

Про проект «Молодіжний розвиток» 

 Метою Проекту “Молодіжний розвиток” є краща підготовка дітей та молоді до 

участі у соціальному та економічному житті сучасної України через неформальну освіту та 

залучення у проекти і заходи, що націлені на розвиток навичок, пов’язаних з фізичним та 

емоційним здоров’ям, переходом до самостійності та професійної діяльності, а також 

виховання активної громадянської позиції.  

Хто може бути основною приймаючою організацією для волонтера з проекту 

«Молодіжний розвиток»? 

 Молодіжний центр 

 Молодіжна ГО    
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 Навчальний заклад 

 Заклад позашкільної освіти 

 Молодіжний центр 

 Центр надання соціальних послуг 

 Бібліотека 

 

 Співпраця передбачає визначення кола організацій-партнерів, відповідно до 

того пріоритету, який для себе обере приймаюча організація. Так, якщо організацію 

заявника цікавить співпраця з волонтером за напрямком «молодіжне працевлаштування», 

серед найвірогідніших організацій-партнерів могли б бути молодіжний центр праці (чи 

інший молодіжний центр), центр соціальних служб, центр зайнятості, управління молоді та 

спорту, тощо. Роботі в основній організації доброволець присвячує не менше 50% свого 

робочого часу; решту часу можна присвятити співпраці з партнерами. 

Що включає в себе навантаження волонтера з проекту «Молодіжний розвиток» (12-15 

годин на тиждень)? 

1. Гуртки та клуби:  

 

 Життєві навички (спілкування, соціалізація, прийняття рішень, вирішення 

проблем, тощо);  

 Навички пошуку роботи та працевлаштування (написання резюме, 

співбесіди, мережування, планування часу, пошук можливостей, розмовна 

англійська);  

 Фінансова грамотність;  

 Спорт, як простір для побудови життєвих навичок;  

 Громадянські компетентності (лідерство, критичне мислення, участь у 

житті громади, волонтерство); 

 Американська культура.  

 

2. Табори (денні або з проживанням):  

 

 Життєві навички (спілкування, соціалізація, прийняття рішень, вирішення 

проблем, тощо);  

 Навички пошуку роботи та працевлаштування (написання резюме, 

співбесіди, мережування, планування часу, пошук можливостей, розмовна 

англійська);  

 Фінансова грамотність;  

 Спорт, як простір для побудови життєвих навичок;  

 Громадянські компетентності (лідерство, критичне мислення, участь у 

житті громади, волонтерство); 

 Американська культура.  

 

3. Уроки громадянської освіти (10 кл); 

 

4. Молодіжні проекти, зокрема, волонтерські; 

 

5. Менторство (у групах від 2х осіб; кар’єрне, навчальне, місцевий активізм, 

досягнення цілей); 

 

6. Робота з освітянами та молодіжними працівниками: 

 

 Тренінги з позитивного розвитку молоді 
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 Спільне проведення заходів. 

 

7. Інші заходи неформальної освіти (тренінги, семінари, тематичні тижні, 

тощо). 

 Життєві навички (спілкування, соціалізація, прийняття рішень, вирішення 

проблем, тощо);  

 Навички пошуку роботи та працевлаштування (написання резюме, 

співбесіди, мережування, планування часу, пошук можливостей, розмовна 

англійська);  

 Фінансова грамотність;  

 Спорт, як простір для побудови життєвих навичок;  

 Громадянські компетентності (лідерство, критичне мислення, участь у 

житті громади, волонтерство); 

 Американська культура.  

 

Критерії відбору організацій: 

1. Наявність команди з 2-4 колег, що допоможуть волонтеру інтегруватися, 

планувати роботу, матимуть час для зустрічей принаймні 1 раз на тиждень. 

2. Наявність робочого місця (може бути стіл в офісі чи учительській). 

3. Наявність робочого навантаження (12-15 годин на тиждень, див. стор. 2). 

4. Наявність у громаді окремого помешкання для проживання волонтера 

протягом перших 2х років (квартира, будинок, окрема частина будинку з 

власною кухнею та санвузлом, гуртожиток сімейного типу). 

Про волонтерів. 

Волонтери Корпусу миру – громадяни США, старші 21 року, які свідомо обрали 

Україну місцем служби. Після приїзду в Україну та перед розподілом до місць призначення 

всі добровольці проходять інтенсивний 10-тижневий курс вивчення української мови, 

культури та навчальні методики, а також знайомляться з особливостями професійної 

діяльності та життя в Україні. Розподіл волонтерів відбувається відповідно очікувань та 

специфіки організацій, що запросили волонтера, а також його/її компетенцій. Волонтери 

дізнаються про місця розподілу під час тренінгу. 
 

Про побут 

Після приїзду до місця призначення волонтери проживатимуть в окремому 

помешканні. Корпус миру частково або повністю оплачує вартість житла та комунальних 

послуг (наявний бюджет є лімітованим). 

Добровольці працюють в українських громадах безкоштовно. Корпус миру виплачує 

добровольцям щомісячну стипендію та покриває витрати на їх медичне обслуговування.  

 

Якщо Ваша організація, учбовий заклад чи установа бажає запросити добровольця 

для дворічної роботи за проектом «Молодіжний розвиток», заповніть, будь-ласка, анкету 

онлайн: https://www.surveymonkey.com/r/8D72X3Q . Кінцевого терміну немає, заявки 

обробляються впродовж кількох місяців. На даний момент, волонтери Корпусу миру не 

працюють в Україні, через пандемію COVID-19. Очікуваний час прильоту нової групи 

– квітень 2022 р. (може змінитися). 

 

У разі виникнення запитань, пишіть на ел. пошту: nbykova@peacecorps.gov.  
 

https://www.surveymonkey.com/r/8D72X3Q
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Ще раз дякуємо вам за вашу зацікавленість діяльністю Корпусу миру США, та 

сподіваємось на майбутню співпрацю!  

 

З повагою, 

 

Наталя Бикова 

Керівниця проекту «Молодіжний розвиток» 


