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Шановн� друз� та партнери,

В�тання з Києва! У цьому зв�т�, за 

надзвичайно бурхливий р�к, ми з горд�стю 

в�дзначаємо �нновац�ї, натхнення та  

�нклюз�ю, як� так часто проявлялися в робот� 
наших українських партнер�в у 2020 роц�. 
Не зважаючи на глобальну пандем�ю, наша 

в�ддан�сть служб�, єдност� та дружб� лише 

посилилася � стала ще б�льш ст�йкою. 

У зв�т� за цей р�к висв�тлюються  

численн� досягнення наших волонтер�в в їх 

громадах (до моменту евакуац�ї в березн�), 
колишн�х волонтер�в, українських партнер�в та персоналу Корпусу миру США в
Україн�. Хоча ми й розум�ємо реальний стан справ, над�я та оптим�зм на краще
продовжують бути нев�д’ємною складовою нашої д�яльност�. Попри велику к�льк�сть
тогор�чних виклик�в, ми продовжуємо виконувати м�с�ю Корпусу миру – створення
миру � розвиток дружби через службу.

Корпус миру США в Україн� надзвичайно вдячний за сп�впрацю нашим партнерам з
М�н�стерства осв�ти � науки України, М�н�стерства молод� та спорту України, а також з
М�н�стерства розвитку громад � територ�й України. У тому числ� ми висловлюємо
подяку тим, хто працює над поширенням �нформац�ї, запоб�ганням, та боротьбою з
ВІЛ/СНІД. У 2020 роц� ми продовжили сп�впрацю �з сотнями вчител�в та фах�вц�в з
розвитку громад. Також, ми працювали з ун�верситетами, неурядовими та
урядовими орган�зац�ями, молод�жними групами.  Ми також ц�нуємо щедру
п�дтримку та креативний п�дх�д Агентства США з м�жнародного розвитку (USAID)

щодо �снуючих програм, п�дтримку програми Надзвичайної �н�ц�ативи Президента
США з надання допомоги у боротьб� з ВІЛ/СНІДом (PEPFAR), Центру з контролю та
проф�лактики захворювань у США (CDC), а також Рег�онального в�дд�лення з питань
викладання англ�йської мови Посольства США в Україн� (RELO), як� сприяли
навчанню дек�лькох сотень наших партнер�в та прац�вник�в на м�сцевому р�вн�.
2020 р�к був, справд�, роком командного зусилля, гнучкост� та винах�дливост�. Дякую
вс�м ще раз!  

Для мене є великою честю бути директором Корпусу миру США в Україн�. Я
сповнений р�шучост� сп�впрацювати з колегами та нашими партнерами над тим,

щоб, при сприятливих та безпечних умовах, повернути волонтер�в в Україну.

З повагою,

 

Майкл Кетовер
Директор Корпусу миру США в Україн�

СТОРІНКА  2 ЗВЕРНЕННЯ  ДИРЕКТОРА  КОРПУСУ  МИРУ  США  В  УКРАЇНІ



ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  КРАЇНУ СТОРІНКА  3

3,420
Загальна к�льк�сть

волонтер�в Корпусу миру
США, як� служили в Україн�

308
Волонтер�в служили у 22

областях України у 2020

роц� перед евакуац�єю

38
Прац�вник�в Корпусу миру
США в Україн� працювали

дистанц�йно п�д час пандем�ї

9
Колишн�х волонтер�в  брали

участь в п�лотн�й онлайн
програм� в�ртуальної служби 



РОЗВИТОК ГРОМАД  

ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

РОЗВИТОК МОЛОДІ

СТОРІНКА  4        ПРОЄКТИ  В  УКРАЇНІ  ДО  ЕВАКУАЦІЇ  

студент�в ун�верситет�в та учн�в
загальноосв�тн�х шк�л п�двищили св�й
р�вень англ�йської мови та розвинули
навички критичного мислення

14,800

вчител�в взяли участь у трен�нгах з
профес�йного розвитку, сем�нарах та
конференц�ях, орган�зованих
волонтерами

4,500

учн�в активно залучилися в життя громад,
взяли участь в клубах та р�зних шк�льних
заходах; орган�зовували громадськ�
проєкти; продемонстрували сильн�
л�дерськ� якост� та навички толерантност� 

6,090

219
вчител�в (включаючи 29 вчител�в �з
Донецької та Луганської областей, та
Чорнобиля) разом з волонтерами взяли
участь у трен�нгах з п�двищення квал�ф�кац�ї

приймаючих орган�зац�й п�двищили
свою орган�зац�йну спроможн�сть57

волонтер�в Корпусу миру США в Україн�
служили в орган�зац�ях громадянського
сусп�льства

30

приймаючих орган�зац�й пол�пшили
практику розробки та управл�ння
проєктами

56

орган�зац�й посилили сп�впрацю з
представниками громадськост� та
�ншими орган�зац�ями55

молодих людей покращили навички
усп�шного працевлаштування та
волод�ння розмовною англ�йською
мовою

1,676
особи з числа молод�жних прац�вник�в
та осв�тян ознайомилися з новими
п�дходами до розвитку в молод� навичок
працевлаштування, здорового способу
життя та громадянської активност�

44

особи з числа молод� пройшли навчання
�з розвитку навичок здорового способу
життя та проф�лактики ВІЛ543

молода людина розвинула навички
активного громадянства541



РОЗВИТОК ГРОМАД

ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

РОЗВИТОК МОЛОДІ

учасник п�лотної онлайн програми в�ртуальної
служби (VSPP) допом�г своєму партнерському
навчальному закладу з проведенням командного
викладання спец�ал�зованої англ�йської мови для
150 студент�в. Також в�н допом�г у розробц�
осв�тн�х ресурс�в та проведенн� клубу сп�лкування
англ�йською мовою

1

колишн�х волонтери, п�сля евакуац�ї, продовжували
в�ртуально сп�впрацювати з українськими школами,
проводити численн� онлайн трен�нги та клуби сп�лкування
англ�йською мовою, п�дтримуючи вчител�в та студент�в

32

українських партнер�в (в тому числ� 10
вчител�в з Донецької та Луганської
областей) вдосконалили навички онлайн-
викладання, взяли участь у в�ртуальн�й
програм� профес�йного розвитку вчител�в
за сприяння Рег�онального в�дд�лення з
питань викладання англ�йської мови та
Посольства США в Україн�

86

приймаючих орган�зац�й продовжили
сп�впрацю з� своїми колишн�ми
волонтерами 

26

українських партнер�в взяли участь у
щотижневих веб�нарах Zoom на теми,
пов’язан� з лог�чною структурою
проєкту Розвиток громад

40

колишн�х волонтери проєкту Розвиток
громад взяли участь у п�лотн�й онлайн
програм� в�ртуальної служби (VSPP). З
вересня по грудень вони навчали своїх
українських колег ф�нансов�й
грамотност� та методу зм�шаного
навчання 

3

українських партнер�в пройшли трен�нг
з ф�нансової грамотност� 15

українських вчител�в сп�впрацювали з
одним учасником п�лотної онлайн
програми в�ртуальної служби (VSPP),
навчаючи ф�нансової грамотност� 30
учн�в загальноосв�тн�х шк�л 

3

українських партнер�в пройшли
навчання з позитивного розвитку
молод�  

45

учасники п�лотної онлайн програми
в�ртуальної служби працювали з 85
молодими людьми, 25 батьками та 6
молод�жними прац�вниками, в пер�од з
вересня до грудня 2020 року

3

СТОРІНКА   5    ПРОЄКТИ   В  УКРАЇНІ  ПІСЛЯ  ЕВАКУАЦІЇ  

VSPP

VSPP

VSPP VSPP



ЗВІТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ПРОВЕДЕНИХ ЗА СПРИЯННЯ ПРОГРАМИ
ПІДТРИМКИ МАЛИХ ПРОЄКТІВ (SPA) ДО ЕВАКУАЦІЇ У 2020 РОЦІ

           Серед українц�в, як�
         проходили навчання, 
       90%  учасник�в були 
    ж�нки! У трен�нгах з
громадянської осв�ти взяли
участь українськ� партнери з
м�сць служби волонтер�в, та
дистанц�йно - партнери �з
зон конфл�кту. 

                   Ф�нансован� Агентством
                   США з м�жнародного 
           розвитку (USAID) та програмою
П�дтримки малих проєкт�в (SPA)
трен�нги були зосереджен� на таких
аспектах реформи Нової української
школи, як формування соц�альної та
громадянської компетентност�,
пов’язаної з демократ�єю,
справедлив�стю, р�вн�стю, правами
людини й усв�домленням �нклюз�ї 
та р�вност� прав.

У с�чн� та лютому 2020 року
було проведено 2 трен�нги з
громадянської осв�ти для 56

волонтер�в та їх 67 українських
партнер�в у рамках проєкту

Викладання англ�йської мови
як �ноземної (TEFL) 

У лютому та березн�
2020 року було

проведено 4 трен�нги
нац�лен� на покращення

навичок розробки й
управл�ння проєктами

(PDM) для 231 учасника
(118 українських
партнер�в та 113

волонтер�в)

СТОРІНКА  6  ГРАНТОВІ  ПРОГРАМИ

У грудн� 2019 року був
проведений трен�нг �з

л�дерства для 59

українських партнер�в
у рамках проєкту

Викладання
англ�йської мови як

�ноземної (TEFL)

7 трен�нг�в було проведено
за сприяння програми

П�дтримки малих проєкт�в
(SPA)



 
Корпус миру США в
Україн� п�дтримує

навчання ф�нансов�й
грамотност� – один �з

пр�оритет�в
українського уряду! 

8 сп�вроб�тник�в Корпусу миру 
США в Україн�, а також 
7 українських партнер�в волонтер�в 
з програми Розвиток молод� 
взяли участь в онлайн-трен�нгу з
позитивного розвитку 
молод� (PYD), орган�зований 
проєктом “ВзаємоД�я!”» (SACCI).  

За допомогою програми П�дтримки
малих проєкт�в (SPA), що ф�нансується
USAID, було проведено трен�нги з
ф�нансової грамотност�, громадянської
осв�ти та життєвих навичок для 35
молод�жних прац�вник�в, б�льш�сть з
яких були ж�нки. 

Теми трен�нгу були такими:
позитивний розвиток молод�,
ф�нансова грамотн�сть, волонтерство,
громадянська активн�сть серед учн�в,
життєв� навички, а також емоц�йний
�нтелект. 

ЗВІТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ПРОВЕДЕНИХ ЗА СПРИЯННЯ АГЕНТСТВА США
З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID) ПІСЛЯ ЕВАКУАЦІЇ У 2020 РОЦІ

У вересн� 2020 року 15
українських партнер�в
волонтер�в Корпусу миру
США в Україн� у рамках
програми Розвиток
молод�, а також 14
сп�вроб�тник�в Корпусу
миру США в Україн� взяли
участь у цьому 13.5-
годинному трен�нгу. 

П�д час пандем�ї сп�вроб�тники Корпусу
миру США в Україн� та партнери
волонтер�в з програми Розвиток молод�
взяли участь у трен�нгах з п�двищення
квал�ф�кац�ї, як� провели партнери
Агентства США з м�жнародного розвитку
(USAID): проєкт “ВзаємоД�я!”» (SACCI), який
був реал�зований компан�єю «Management
Systems International» (MSI), та проєкт USAID
«Трансформац�я ф�нансового сектору»,
реал�зований компан�єю DAI Global, LLC.

ГРАНТОВІ  ПРОГРАМИ

У рамках проєкту Агентства
США з м�жнародного розвитку

(USAID) «Трансформац�я

СТОРІНКА   7

      ф�нансового сектору»  було
розроблено навчальний курс з

ф�нансової грамотност� 
«Я � мої грош�», участь в якому взяли

партнери волонтер�в з програми 
Розвиток молод�, а також персонал

Корпусу миру США в Україн�.



657

п�дл�тк�в, як� з�ткнулися з еп�дем�єю
ВІЛ та їхн� оп�куни отримали
п�дтримку в�д волонтер�в у 

межах �н�ц�ативи PEPFAR 50

35

розробили та впровадили
м�жрег�ональну програму
п�дтримки представник�в
ключових груп та п�дл�тк�в, як�
з�ткнулися з еп�дем�єю ВІЛ, в
умовах пандем�ї, за допомогою
ваучер�вп�дтримали групи 

      найвищого ризику та п�дл�тк�в, 
      як� з�ткнулися з еп�дем�єю ВІЛ,    
      надаючи 160 �ндив�дуальних 
      психолог�чних консультац�й

надали 72 консультац�ї з питань
орган�зац�йного розвитку для
партнерських неурядових
орган�зац�й

ПРОГРАМА КОРПУСУ МИРУ “RESPONSE” 

Колишн� волонтери
допомогли орган�зац�ям у

розробц� матер�ал�в, що
стосуються виявлення

ВІЛ-позитивних випадк�в,
первинної проф�лактики

ВІЛ-�нфекц�ї,
антиретров�русної

терап�ї, а також боротьби
з дискрим�нац�єю

та упередженим
ставленням до 

людей,
як� живуть з ВІЛ.

НАДЗВИЧАЙНА ІНІЦІАТИВА ПРЕЗИДЕНТА США З НАДАННЯ
ДОПОМОГИ У БОРОТЬБІ З ВІЛ/СНІДОМ (PEPFAR)

 СТОРІНКА  8  ПРОГРАМИ  PEPFAR  ТА  RESPONSE

340

українських партнер�в взяли
участь у заходах, орган�зованих
Корпусом миру США в Україн� у

рамках програми PEPFAR

480

представникам ключових груп, як�
взяли участь у грантових заходах,

була надана безпосередня 
           допомога через програму VAST

5340

представник�в груп найвищого
ризику скористалися

допомогою через грантову
програму VAST

щом�сячних табор�в для п�дл�тк�в,
як� з�ткнулися з еп�дем�єю ВІЛ,
були проведен� у 8 областях

6

областей, в яких проводилися
щотижнев� групи п�дтримки для

п�дл�тк�в, як� з�ткнулися з
еп�дем�єю ВІЛ

9

робочих груп/заход�в було
предено з м�сцевими,
всеукраїнськими та

м�жнародними партнерами 

волонтер�в Корпусу миру США в
Україн� взяли участь у заходах

�н�ц�ативи PEPFAR

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ПРАЦІВНИКИ КОРПУСУ МИРУ США В УКРАЇНІ:
надали п�дтримку 50
медичним прац�вникам,
забезпечуючи д�яльн�сть 

      з обслуговування    
      представник�в ключових груп

П�сля евакуац�ї волонтери програми
“Response”  продовжили працювати
над зм�цненням дружби та
досягненням другої та третьої ц�лей
Корпусу миру США. Сп�вроб�тники
партнерських орган�зац�й не лише
д�зналися нов� факти про
американську культуру, а й
под�лились аспектами української
культури з волонтерами п�д час
неформальних в�ртуальних
зустр�чей та заход�в на
американськ� свята.

П�д час пандем�ї 2
волонтери програми
“Response” взяли участь
у п�лотн�й онлайн
програм� в�ртуальної
служби (VSPP). П�сля
евакуац�ї колишн�
волонтери Корпусу
миру США продовжили
службу в режим�
онлайн, п�дтримуючи 
контакт з� своїми
партнерами з
приймаючих
орган�зац�й.



ВОЛОНТЕРИ-ЛІДЕРИ ТА РОБОЧА

ГРУПА “МІЖКУЛЬТУРНА

КОМПЕТЕНТНІСТЬ,

РІЗНОМАНІТНІСТЬ, РІВНІСТЬ ТА

ІНКЛЮЗІЯ”  (ICDEI)

ПРОГРАМА ЗМІЦНЕННЯОРГАНІВ МІСЦЕВОГОСАМОВРЯДУВАННЯ
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ВОЛОНТЕРИ, ЯКІ
ПРОЙШЛИ ПІДГОТОВКУ З

ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ 

ВОЛОНТЕРИ-ЛІДЕРИ

КОРПУСУ МИРУ США В

УКРАЇНІ

РОБОЧА ГРУПА 
ICDEI



ОСОБЛИВА  ПОДЯКА  НАШИМ
ШАНОВНИМ  ПАРТНЕРАМ

СТОРІНКА  10  ПАРТНЕРИ

Ministry of  Education and 
Science of  Ukraine 

Ministry of  Youth and 
Sports of  Ukraine

Ministry for Communities
and Territories
Development of  Ukraine 
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FACEBOOK

INSTAGRAM

ПРОСКАНУЙТЕ QR-КОД З КАМЕРИ ВАШОГО
ТЕЛЕФОНУ, ЩОБ СТЕЖИТИ ЗА НОВИНАМИ НАШОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ!

PEACECORPSUKRAINE


