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Працювати безкоштовно? 
Кому таке треба? 

Тому: 
• Хоче реалізувати свій потенціал добра 

• Бажає підтягнути іноземну мову або навіть вивчити з нуля 

• Шукає спосіб дешево подорожувати 

• Не знає, що писати в резюме 

• Жадає нових вражень і знайомств 

• Хоче вийти за зону комфорту 

• Не має ідей як провести літо 

 

Кожному  
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 "Global Citizen" від AIESEC 

Тривалість програми: 6 – 8 тижнів. 

 

Умови програм: 

•  Тобі забезпечується місце проживання та в багатьох країнах 

харчування. 

•  Ціна участі у  програмі 1500-2000 грн. 

•  Витрати на переліт/переїзд покриваються учасником 

 

Критерії відбору: 

• Студент 1-6 курсу денної або заочної форми навчання, 

випускник або молодий спеціаліст 

• Рівень англійської мови — не нижче середнього; 

• Презентаційні навички. 
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 "Global Citizen" від AIESEC 

Типи проектів: мовні школи для студентів, робота з дітьми, 

покращення рівня їх англійської мови, культурної обізнаності, 

усвідомленості проблем наявних в тій чи іншій країні. 

Країни:  

• Росія  

• Туреччина 

• Індія 

• Китай 

• Туніс 

• Шрі Ланка 

• Індонезія 

• Бразилія 
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Service Civil International (SCI) 

Тривалість програми: 2-3 тижні або 1-12 місяців 

 

Умови програм: 

• Проживання та харчування безкоштовно 

• Ціна участі у програмі 55 євро. Інколи є додаткові внески 

• Віза, переліт/переїзд, страховка покриваються учасником 

• Учасники довгострокових програм отримують страховку  

і кишенькові гроші 

 

Критерії відбору: 

• Вік 18+ 
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Service Civil International (SCI) 

Типи проектів: 

• Допомогати на еко-фермі в Фінляндії 

• Саджати дерева для парку у Франції 

• Працювати в Бельгії з дітьми осіб, які шукають тут притулку 

• Допомагати на вуличному фестивалі їжі в Іспанії 

• Реставрувати замок на півночі Італії  

• Приводити кладовище в належний вигляд в Німечинні 

• Підтриму щоденну роботу молодіжного центру в Ізраїлі 

 

http://www.workcamps.info/icamps/ 

http://www.longterm.lteg.info/ 
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Service Civil International (SCI) 

Світ Україна – посередник між вами і табором 

 

Як потрапити: 

1. Оформити заявку на участь на сайті 

2. Пройти відбір і підтвердити участь 

3. Сплатити внесок (55 євро + 60 грн) 

 

Більше інформації:  

https://vk.com/svit_ukraine  
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European Voluntary Service (EVS) 

Тривалість програми: 3-4 тижні (short) або 2-12 місяців (long) 

Erasmus+ 
Умови програм: 

• Проживання, харчування безкоштовно 

• Учаснику оплачується 90% ціни проїзду, 100% вартості візи 

• Кишенькові гроші 100-125 євро/місяць!  

 

Критерії відбору: 

• Вік 18-30 років і все  

 

Країни: всі країни ЄС, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія  

та Туреччина 
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AISEC 
• Гарно 

проінструктують  

• Проживання в 
сім’ї 

• Екзотичні країни 

• Оплата наперед 

• Рівень англ. 
Intermediate  

• Лише короткі 
програми 

SCI 
• 90 років досвіду 

• Величезна 
кількість проектів 

• Є багато відгуків 
про проекти 

• Можливість 
поїхати з 
друзями 

 

EVS 
• Найвигідніші 

умови 

• Лише 1 довгий 
проект              
або                      
1 короткий + 
довгий, але в 
сумі не більше 
12 місяців 
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European Voluntary Service (EVS) 

Як стати ЄВС-волонтером: 

Бути членом молодіжної організації, яка «дружить» з організаціями 

в інших країнах 

АБО 

1. Знайти проект на сайті http://europa.eu/youth/evs_database 

2. Зв'язатись з відправляючою організацією 

3. Переконати приймаючу організацію взяти саме вас 

4. Очікувати поки приймаюча і відправляюча організація  

домовляться між собою, подадуть заявку на  

Фінансування Вашого волонтерства  

і отримають підтвердження 

АБО 

Знайти «готове місце» в українських відправляючих  

організаціях 
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Мій ЄВС  

 

Yulia Lapska, Kyiv 03.10.2014 



Yulia Lapska, Kyiv 03.10.2014 



Поради від ЄВСерів 

• Вибирайте проект по душі. Намагайтесь дізнатись якомога 

більше, перед тим як пакувати валізи.  

• Зважайте на країну, де відбуватиметься проект.  

• Проекти, де потрібна велика кількість волонтерів, зазвичай 

цікавіші. 

• Будьте настирними. Обирайте одразу кілька програм. 

• Не бійтесь пробувати новий вид діяльності: більшість  

проектів розраховані на людей без попереднього досвіду. 

• Не забувайте, що окрім обов'язків у вас є і права. 
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Відправляючі організації 

СВИТ-Украина (Харків, Артемівськ) 

https://vk.com/svit_ukraine 

 

Alternative-V_Альтернатива-В (Дніпропетровськ) 

https://vk.com/alternative_v  

 

Молодѐжная НГО «Искра» (Миколаїв) 

http://ngo-iskra.org.ua/  

https://vk.com/ngo.iskra  
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Корисні посилання 

Волонтером в Європу: путівник http://ukrcei.org/uploads/files/default/putivnik.pdf 

Про ЄВС: 

http://europa-orient.de/ru/programme/evs.html  

Де шукати волонтерські проекти: 

Багато усякого: ЄВС і не лише: http://new.union-forum.org/  

https://vk.com/public66760236 (багато різних можливостей) 

https://vk.com/alternative_v (відправляюча організація) 

https://vk.com/m_molod (інколи трапляється щось цікаве) 

https://vk.com/svit_ukraine (відправляюча організація) 

http://www.youthnetworks.eu/SearchVacancy.aspx – ще один 

каталог ЄВС-проектів 

https://www.facebook.com/groups/EVS.vacancy/?fref=ts  

Що таке Ерасмус+: (офіційна інфа, простіше – вікіпедія)))) 

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-

programme-guide_en.pdf  
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Якщо хочете бачити світ кращим, 

відправляйтесь волонтерити  

 

Дякую за увагу! 
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