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ЗВЕРНЕННЯ
ДИРЕКТОРА
КОРПУСУ МИРУ
США В УКРАЇНІ

Шановн друз та партнери,

МАЙКЛА
КЕТОВЕРА

Сьогодн ми святкуємо службу, святкуємо дружбу мир разом з ще одним
продуктивним роком в Корпус миру США в Україн . Наша програма в Україн у 2019
роц складається з 440 волонтер в та залишається найчисленн шою найзайнят шою
в св т . З часу поновлення програми у 2015 роц п сля под й Євромайдану в н й брали
участь с м груп висококвал ф кованих волонтер в.
В 2019 роц волонтери та сп вроб тники Корпусу миру США в Україн активно
п дтримували партнер в урядових та громадських орган зац й в їхн х зусиллях
розвитку країни. Окр м зд йснення д яльност в зах дних, центральних та п вденних
рег онах України, ми в дновили свою присутн сть в Запор зьк й, Херсонськ й та
Харк вськ й областях. Також, в цьому роц було розм щено ще б льше волонтер в у
Дн пропетровськ й, Миколаївськ й та п вденн й частин Одеської област .
Для нас велика честь допомагати Україн в її розвитку. Програмна стратег я Корпусу
миру деально поєднується з програмою урядових реформ, яка нац лена на сталий
розвиток на р вн громад. Сп льно з партнерами з М н стерства осв ти науки України,
М н стерства молод та спорту України, а також з М н стерство розвитку громад та
територ й України ми з горд стю надаємо п дтримку урядовим реформам
децентрал зац ї та осв ти. Корпус миру США в Україн надзвичайно вдячний за
сп впрацю ми щиро дякуємо нашим приймаючим орган зац ям, школам, громадам
України, а також родинам, як приймали волонтер в.
Ми з нетерп нням оч куємо нового продуктивного 2020 року. Для нас велика честь
задоволення служити на благо України!

Where we are

TODAY

З найкращими побажаннями,

Майкл Кетовер
Директор Корпусу миру США в Україн
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРАЇНУ

3420

Загальна к льк сть
волонтер в , як
служили в Україн

440

К льк сть волонтер в , як
служили в 22 областях
України в 2019 роц

ПРОЄКТИ В УКРАЇНІ
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РОЗВИТОК
МОЛОДІ (YD)
працювали в

87 волонтер в

153

у

74 українських
громадах

орган зац ї використали нов п дходи для навчання навичок
для здорового способу життя, усп шного працевлаштування
та активного громадянства

3655

молодих людей покращили свої навички для
усп шного працевлаштування, включаючи можлив сть
сп лкування англ йською мовою

2294

молодих людей пройшли навчання для
покращення навичок здорового образу життя та
проф лактики ВІЛ

979

молодих людей продемонстрували сильн
навички громадського актив зму

38

к льк сть впроваджених молод жних
громадських проєкт в

64

молод жних прац вник в вчител в пройшли
навчання з питань громадянської осв ти
п д час трен нг в

19 областях

ПРОЄКТИ В УКРАЇНІ
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ВИКЛАДАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ ЯК
ІНОЗЕМНОЇ
(TEFL)
16 800

учн в середн х шк л, коледж в та ун верситет в покращили
св й р вень англ йської мови
вчител в удосконалили свою профес йну майстерн сть
та покращили р вень волод ння англ йської мови,
1650
викладаючи разом з волонтерами

т сно сп впрацювали з

135 волонтер в

6000

вчител в розвинули свою профес йну майстерн сть
через молод жн гуртки, сем нари та конференц ї,
орган зован волонтерами

в закладах осв ти в

760 українськими
партнерами

учн в активно залучалися до громадського життя, брали участь
в клубах сп лкування, орган зовували громадськ проєкти та 7850
продемонстрували толерантн сть сильн л дерськ якост

126 українських
громадах

у

22 областях
30

вчител в з Донецької та Луганської областей
взяли участь у навчанн з п двищення
профес йної майстерност
волонтер в орган зували Skype-сес ї для навчання вчител в
учн в з Донецької та Луганської областей

20

ПРОЄКТИ В УКРАЇНІ
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РОЗВИТОК
ГРОМАД (CD)
працювали в

49 волонтер в

у

37 українських
громадах

18 областях

орган зац й застосували практику розробки та управл ння
проєктами п д час їх планування та реал зац ї

58

орган зац й розширили сп впрацю з зац кавленими
сторонами, включаючи нш громадськ орган зац ї

165

особи пройшли навчання, нац лен на
покращення партнерських зв’язк в з
орган зац ями та зац кавленими сторонами

1162

особи провели оц нку ресурсного
потенц алу громади

722

пройшли навчання з теми
орган зац йного розвитку

280

орган зац й п двищили свою продуктивн сть

95

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ
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В 2019 ФІНАНСОВОМУ РОЦІ
ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ МАЛИХ
ПРОЄКТІВ SPA/LGL/PCPP/VAST
ПРОФІНАНСУВАЛИ 90 ПРОЄКТІВ НА
ЗАГАЛЬНУ СУМУ 281 321 ДОЛАРІВ

SPA

LGL

27 затверджених 18 затверджених
та проф нанпроєкт в
сованих проєкт в

VAST PCPP

28 затверджених
проєкт в

17 затверджених
проєкт в

21 649
К льк сть бенеф ц ар в
грантових проєкт в
Корпусу миру
(SPA/LGL/PCPP) у 2019
ф нансовому роц

3461

К льк сть людей , на яких
безпосередньо вплинули
грантов програми Корпусу
миру (SPA/LGL/PCPP) у
2019 ф нансовому роц

ЗАГАЛЬНА СУМА ВНЕСКІВ ГРОМАД ДЛЯ
ВСІХ 90 ПРОЄКТІВ (ГРОШОВІ ТА ІНШІ)
СТАНОВИТЬ 163 140 ДОЛАРІВ

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ
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ЗАТВЕРДЖЕНІ ПРОЄКТИ ЗА СЕКТОРАМИ КОРПУСУ МИРУ
CD
20
проєкт в

TEFL
22
проєкти

YD
20
проєкт в

У 2019 ФІНАНСОВОМУ РОЦІ ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ
МАЛИХ ПРОЄКТІВ АГЕНТСТВА США З МІЖНАРОДНОГО
РОЗВИТКУ ПІДТРИМАЛА НАСТУПНІ ТРЕНІНГИ ДЛЯ
ВОЛОНТЕРІВ ТА ЇХ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТНЕРІВ НА
ЗАГАЛЬНУ СУМУ 211 470 ДОЛАРІВ
СІЧЕНЬ
1. Трен нг для програми Розвиток молод
"Громадянська осв та клуби л дерства"
2. Трен нг для програми Викладання
англ йської мови як ноземної
"Громадянська осв та демократ я через
навчання англ йської мови"

ЛЮТИЙ
Чотири рег ональн трен нги нац лен
на покращення навичок розробки
управл ння проектами (PDM)

ТРАВЕНЬ
Трен нг для програми «Розвиток
громад» на тему «Взаємод я в громадах»

ЧЕРВЕНЬ
1. Трен нг для програми Викладання
англ йської мови як ноземної
“Громадянська осв та”
2. Трен нг для програми Розвиток молод
“Громадянська осв та”

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ
УКРАЇНСЬКИХ ПАРТНЕРІВ,
ЯКІ ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ: 278
(30 ЧОЛОВІКІВ І 248 ЖІНОК)

ПРОГРАМА PEPFAR
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НАДЗВИЧАЙНА ІНІЦІАТИВА
ПРЕЗИДЕНТА США З НАДАННЯ
ДОПОМОГИ У БОРОТЬБІ
З ВІЛ/СНІДОМ (PEPFAR)
720 ПІДЛІТКІВ, ЯКИХ
ТОРКНУЛАСЯ ПРОБЛЕМА ВІЛ, А
ТАКОЖ ЇХНІ БАТЬКИ/ ОПІКУНИ
ОТРИМАЛИ ПІДТРИМКУ ВІД
ВОЛОНТЕРІВ КОРПУСУ МИРУ В
РАМКАХ ПРОГРАМИ PEPFAR

500 ПРЕДСТАВНИКАМ
ГРУП НАЙВИЩОГО РИЗИКУ
БУЛА НАДАНА БЕЗПОСЕРЕДНЯ
ДОПОМОГА ЧЕРЕЗ ГРАНТОВУ
ПРОГРАМУ VAST

УЧАСНИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЗАХОДАМИ КОРПУСУ МИРУ НА ТЕМУ ВІЛ/СНІД

100 ВОЛОНТЕРІВ
КОРПУСУ МИРУ

28

гранти
програми VAST

2

325 УКРАЇНСЬКИХ
ПАРТНЕРІВ

4

Рег ональн
табори

Профес йн трен нги

6

42

2

1200 ЛЮДЕЙ, ЯКИХ
ТОРКНУЛАСЬ ПРОБЛЕМА
ВІЛ/СНІДУ, А ТАКОЖ ГРУПИ
НАЙВИЩОГО РИЗИКУ

Л тн табори

Щом сячн клуби у 8 областях

Областей з щотижневими групами п дтримки
в рамках н ц ативи PEPFAR

ПРОГРАМА “RESPONSE”
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ПРОГРАМА
“RESPONSE”
В рамках програми “Response” Корпус
миру направляє досв дчених фах вц в
для виконання короткочасних , високо
результативних завдань по всьому
св ту . У серпн 2019 року Корпус миру
США в Україн був радий прийняти 8
волонтер в програми “Response”.

Територ альний в дд л “Response” в
Україн є одним з найб льших у св т .
Волонтери ц єї програми служать в
країн протягом одного року ,
п дсилюючи основн проєкти Корпусу
миру в Україн своїм досв дом та
знаннями .
Волонтери допомагають орган зац ям з
п дготовкою викладач в у вищих
навчальних закладах , а також в
нклюзивно - ресурсних центрах та
школах . До того ж , вони надають
п дтримку орган зац ям з проф лактики
ВІЛ та п дтримки людей , як постраждали
в д еп дем ї ВІЛ / СНІД в Україн
Волонтери програми “Response” - це
досв дчен фах вц з спец альної осв ти ,
орган зац йного розвитку та актив сти
громадянського сусп льства .

ГРУПИ ВОЛОНТЕРІВ-ЛІДЕРІВ
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ВОЛОНТЕРИ-ЛІДЕРИ
Програма “Волонтер-л дер” Корпусу Миру була представлена у 2017
роц . Спершу к льк сть учасник в складала 3 людини, проте у 2019 в
н й вже було 15 волонтер в з основних проєкт в орган зац ї, а також
програми
“Response”.
Програма
включає
вмотивованих,
досв дчених волонтер в та їх молодших колег, як продовжили свою
службу ще на один чи два роки. Волонтери-л дери т сно
сп впрацюють з прац вниками Корпусу миру США в Україн , ншими
волонтерами та українськими партнерами. Вони займаються
широким спектром завдань, при цьому поширюючи п дтримку
програми по вс й країн . Будучи представниками самих волонтер в,
учасники програми “Волонтер-л дер” координують роботу з
Консультативним ком тетом волонтер в, а також Робочою групою
ICDEI з метою покращення д яльност орган зац ї.
Волонтери-л дери є тренерами наставниками для нших волонтер в. Сп впрацюючи з прац вниками Корпусу миру
США в Україн , вони допомагають розробляти плани роботи, беруть активну участь в проведенн сес й п д час
профес йних трен нг в, сприяють п дготовц м сць роботи волонтер в. Також, сп впраця з ц єю групою дає змогу
ефективно управляти найб льшою програмою зовн шн х грант в для Корпусу миру у всьому св т . Програма
“Волонтер-л дер” вважається найчисленн шою одн єю з найефективн ших в стор ї орган зац ї.

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ КОМІТЕТ ВОЛОНТЕРІВ
Консультативний ком тет волонтер в (VAC) - це група захисту
нтерес в волонтер в, яка слугує своєр дним мостом м ж
волонтерами та прац вниками Корпусу миру США в Україн . Вона
спрямована на нформування ряду важливих питань у сп льнотах
волонтер в, розв’язання проблем та уточнення нформац ї. На
початку служби, волонтери сам обирають в дпов дальних член в
ком тету, як в свою чергу представляють їх потреби протягом
служби. Дек лька раз в на р к Консультативний ком тет збирається з
прац вниками Корпусу миру, щоб обговорити важлив питання
пропозиц ї волонтер в, а також для вир шення проблем, у раз їй
виникнення. Важливими досягненнями цього року є розробка
пос бника процес в та процедур Консультативного ком тету
волонтер в, встановлення “Пункт в
нтимної г г єни”, куди
добровольц можуть здати засоби для нтимної г г єни, а також
розробка та упорядкування виборчого процесу для нових член в
ком тету.

РОБОЧА ГРУПА ICDEI

МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ,
РІЗНОМАНІТНІСТЬ, РІВНІСТЬ ТА ІНКЛЮЗІЯ

У 2019 роц групи под лилася на 5 ком тет в: Р зноман тн сть,
Навчальн ресурси, Управл ння робочими м сцями волонтер в,
Програма PEPFAR, а також Ресурси для проведення табор в та
навчання молод . Кожен ком тет має в дпов дального волонтера,
який займається питаннями комун кац ї, оч куваннями та
терм нами. Ком тети в дкрит для сп впрац з ус ма волонтерами,
як до них звертаються та хочуть орган зувати под ї у своїх
громадах. Робоча група ICDEI активно сприяє становленню
атмосфери, де волонтери в дчувають, що їхня робота ц нується,
вс учасники є союзниками в кожного є можлив сть повн стю
розкрити св й потенц ал.
Дана група працює над проблемою упередження та
стереотип в,
проводить
навчання
м жкультурної
компетенц ї, сприяє сп впрац , справедливост , а також
поширює другу ц ль Корпусу миру — краще розум ння
американц в українцями. Робоча група теж активно сприяє
поширенню третьої ц л орган зац ї, обм нюючись своїм
ун кальним досв дом в Україн вже п сля повернення до
США. Таким чином, волонтери сприяють кращому
розум нню славної культури та багатої стор ї України з боку
американц в.

ПАРТНЕРИ
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ОСОБЛИВА ПОДЯКА НАШИМ
ШАНОВНИМ ПАРТНЕРАМ
Ministry of Education and
Science of Ukraine

Ministry of Youth and
Sports of Ukraine
Ministry for Communities
and Territories
Development of Ukraine

