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виділити з молодіжного 
середовища і підготувати 
лідерів майбутнього 
з твердою громадською 
позицією та світоглядом, 
що має у основі принцип 
«Життя заради інших».

мотивувати молодь до життя 
заради інших, що є основою 
справжнього лідерства;
заохотити студентів присвячу-
вати свою молодість, енергію 
та здібності тим, хто має в 
цьому потребу;
популяризувати здоровий 
спосіб життя.

Зміна - вийти за рамки своїх 
обмежень та відчути справжню 
зміну;
Виклик - здатність долати 
труднощі, відкриваючи у собі 
нові можливості;
Єдність - з’єднання в одне ціле 
через взаємообмін.

Global Youth – це всеукраїнська 
молодіжна організація, до якої 
долучились викладачі, науков-
ці, бізнесмени, лікарі, музи-
канти, громадські діячі, люди з 
різних соціальних верств, які не 
шкодують свій час, фінанси та 
зусилля заради розвитку 
молоді.
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Коли українські волонтери, що їздили закордон за програмою Good News Corps повертаються до-
дому, вони проводять дивовижний захід під назвою Фестиваль Волонтерів. У серцях кожного з волон-
терів залишились незабутні враження, посмішки людей та радісні моменти, з якими вони охоче ділять-
ся з усіма учасниками фестивалю.

Фестиваль волонтерів Global Youth Fest проводиться з метою популяризації волонтерства в Україні 
на підтримку соціальної хвилі проти еміграції українців під гаслом #back2Ukraine.

Наші волонтерські програми спрямовані на формування молодих людей як освічених, всебічно ро-
звинених, відповідальних громадян і патріотів України, які виховують у собі внутрішню силу долати 
складні обставини та не поступатися своїм цілям. Рік життя в іншій країні допомагає загартувати дух, 
навчитися знаходити шляхи вирішення будь-яких питань, формує гуманістичні цінності та патріотичні 
почуття, адже волонтери займаються промоцією України у світі.

#back2Ukraine
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демонструють культури країн у народних танцях, музичних виставах та піснях;
одягають національний одяг та дозволяють учасникам виставки зробити власне фото у національних костюмах;
демонструють різні культури через фотографії та різноманітну атрибутику;
розповідають про власний досвід волонтерства.

Фото: Global Youth Fest '18
13 грудня 2018 р.,

Київ, Український дім

Global Youth Fest
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Виступи хору «Gracias» є невід’ємною частиною таборів World Camp. Виконуючи музичні 
шедеври відомих композиторів, хор захоплює серця молоді і дарує їм незабутні вра-
ження. Хор отримав визнання у світі та велику любов слухачів  завдяки дивовижній силі 
змінювати сум на радість.

АБАЛЬЯН Борис Георгійович
перший диригент хору «Gracias»

професор 
Санкт-Петербурзької консерваторії
Спеціальна нагорода диригента на 

міжнародному конкурсі хорових колективів 
(Marktoberdorf,  Germany)

Володар гран-прі 
Міжнародного хорового 
конкурсу у Riva del Garda,
Італія 2014

Володар гран-прі
Internationaler Kammerchor-
Wettbewerb Marktoberdorf, 
Німеччина 2015

На сьогоднішній день хор закріплений за Інститутом Mahanaim в Нью-Йорку і Музичною 
Школою «Gracias» в Кореї, де працюють члени хору. Також хор співпрацює із Санкт-Петер-
бурзькою консерваторією ім. М. А. Римського-Корсакова.

graciaschoir.com
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Різдвяна Кантата (Christmas Cantata) - музично-театралізована вистава 
Gracias Choir & Orchestra, що передає справжній зміст Різдва. Gracias Choir & Orchestra 
є постійним партнером Global Youth. 

Різдвяна Кантата мала особливий успіх у таких великих залах, як Sydney Opera 
House (Австралія), Madison Square Garden (м. Нью-Йорк, США), Haydn Hall 
(Ейзенштадт, Австрія), Rosengarten (м. Манхейм, Німеччина), Маріїнський театр 
(м. Санкт-Петербург, Росія) та ін.  

11 травня 2013 року відбулася прем’єра Різдвяної Кантати в Національній опері України 
ім. Тараса Шевченка (м. Київ). 26 квітня 2018 Різдвяна Кантата зібрала більше 3 200 
глядачів у Національному палаці мистецтв Україна.

christmascantata.us



8

Студенти, що прожили один рік в іншій країні за програмою Good News 
Corps, після повернення проводять фестиваль культур Culture. Свої 
враження волонтери вкладають у народні вистави (акапели, танці, 

музику). Вони діляться з усіма присутніми частинкою незабутніх 
спогадів про країну, в якій провели найкращий рік свого життя. 

Волонтери GY подорожують 
різними містам України, 

організовують та проводять 
міні табори корейської та англійської 

мови, а також фестивалі культури. 
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MINISTER OF YOUTH WORLD FORUM, 2011 MINISTER OF YOUTH WORLD FORUMСПІВРОБІТНИЦТВО

Форум міністрів, що присвячений 
проблемам молоді, проходить щорічно, 

починаючи з 2011 року, з метою поглиблення 
міжнародного співробітництва між GY 

та урядами різних країн світу.

Global Youth Community є неурядовою неприбутковою організацією, що існує за рахунок спонсорства, у тому числі з боку урядів 
різних країн.  Співробітництво з GY відбувається у різних формах: сприяння у підготовці  та проведенні заходів GY (передусім World 

Camp), медіа-підтримка, реклама, партнерство тощо.  MINISTER OF YOUTH WORLD FORUM - перший захід державного рівня, 
що організований недержавною організацією за участю міністрів у справах молоді більше ніж з 25 країн світу. 

Вперше було організовано систему міжнародної комунікації для вирішення проблем молоді. 

Третій Форум міністрів, 
що зібрав представників урядів 

більше ніж із 25 країн світу. 

Упродовж останніх років 
число спонсорів 

та партнерів GY зростає
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Good News Corps - це волонтерська програма 
Global Youth 
яка дає молоді 
можливість поїхати в іншу країну 
та прожити там один рік життям заради інших.

Good News Corps - це:
можливість вивчити іноземну мову;
випробування себе в нових умовах;
ознайомлення з культурою іншої країни;
цінний досвід та незабутні враження;
можливість стати опорою для тих, 

     хто потребує допомоги.

Волонтери Good News Corps займаються соціальною робо-
тою: 

викладають іноземні мови 
організовують табори Good News Corps
проводять різноманітні 
культурно-освітні заходи 
(дні культури, дитячі табори тощо) 
відкривають школи для дітей 
із малозабезпечених сімей 

gnc.org.ua
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«Коли я вирушала до Камеруну, хотіла всім серцем жити заради 
інших, але зараз розумію, що не я там жила заради них, а вони - 
для мене, бо віддали мені свою любов...»
Юлія (Камерун, 2010)

«...завжди пам'ятатиму той час і тих рідних мені людей... » 
Леонід (Південна Корея, 2007)

«Отримала дорогоцінний досвід йти до кінця у вирішенні конфліктів, 
навчилася не схилятись перед труднощами ...»
Вікторія (Південна Корея, 2007)

«Це незабутній досвід, коли вчишся тішитися дрібницями! В Індії я 
навчилася цінити багато речей, що не помічала раніше» 
Катерина (Індія, 2013)

«В умовах, де немає іншого виходу, ми зобов’язані пройти 
всі випробування» 
Вадім (Танзанія, 2013)

«Спершу жила думкою зробити щось для них, 
але потім сама отримала набагато більше, ніж могла дати»
Анастасія (Замбія, 2013)

«Це було тренування на все життя. 
Ніколи не забуду радість від здобутих маленьких перемог... 
А Ґана стала для мене другою Батьківщиною».
Тетяна (Ґана, 2008)

gnc.org.ua
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World Camp - це міжнародна молодіжна конференція, що проводиться 
більше ніж у 40 країнах світу. Головна тема конференції - принцип «ЖИТТЯ ЗАРАДИ ІНШИХ», 

якому присвячені лекції засновника, ідейного основоположника GY Ок Су Пака і запрошених 
видатних діячів різних сфер бізнесу, науки, культури та мистецтва.

World Camp

World Camp
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World Camp

2014

2015

2016

2018

World Camp вперше було проведено в Україні 
під гаслом «Зміни Україну життям заради інших» 

Другий World Camp під гаслом «Об’єднаймось заради 
миру», що зібрав понад 700 учасників не лише 
з України, а й Білорусі, Казахстану, Півд. Кореї  та ін. 
Третій World Camp під гаслом «Життя заради інших», 
що зібрав понад 800 учасників з Європи та Азії.
Четвертий World Camp, зібрав понад 1400 учасників.

Табори World Camp збирають 
кілька тисяч учасників з країн Африки, Азії, 
Європи, Північної та Південної Америки.  
Наприклад, на World Camp у Південній 
Кореї, що проходить щоліта, 
зїжджається біля п’яти тисяч студентів.

2014 2015 2016
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Академії та майстер-класи
Концерти відомих артистів 
та музикантів
Лекції лідерів суспільства
Фестиваль культур світу
Лекції духовного становлення 
особистості
Міні-марафон

World Camp
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Пак Ок Су
(Південна Корея)
головний лектор World Camp

Засновник та ідейний основоположник 
Global Youth - організації для молоді.
Останні 20 років займається вирішенням 
проблем молоді, відвідуючи щорічно близько 
40 країн для проведення молодіжних 
конференцій. Завдяки його лекціям, 
присвяченим духовному становленню 
особистості, проблемна молодь змінюється. 
Ок Су Пак вже відомий в усьому світі як 
експерт у справах молоді.

World Camp запрошує видатних особистостей сьогодення для 
того, щоб вони ділилися історіями з власного життя 
та секретами успіху. Найціннішим у таких лекціях є не їхній успіх, 
а досвід, здобутий на теренах ще не пройдених нами шляхів. 

СЯДРИСТИЙ 
Микола Сергійович

Український майстер мініатюри,
чемпіон України з підводного спорту

ГОВОРОВА 
Олена Іванівна

Голова комісії атлетів 
Національного Олімпійського Комітету 
України (2015)

ТРОФІМОВ 
Олексій Станіславович

Заступник директора департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту-начальник 
управління сім’ї, молоді та спорту КМДА (2015)

ХРАМОВ 
Максим Григорович

Генеральний директор 
ВАТ «Піца Челентано – Київ»

ГАМКАЛО
Іван Дмитрович

Заслужений диригент 
Національної опери України 
імені Тараса Шевченка, 
професор

Hjalmar Jorge 
Joffre-Elchhorn 

Засновник 
організації з прав людини в Афганістані, 
а також театральної платформи 
афганського співтовариства

World Camp
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Починаючи з 2006 року, корейські студенти, що приїхали до України 
за волонтерською програмою Good News Corps, проводять курси корейської 
мови для української молоді. 

Міста: Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Житомир, Рівне, Тернопіль, 
Чернігів, Черкаси, Вінниця, Фастів.
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Починаючи з 2014 року, організація GY 
проводить всеукраїнські табори корей-
ської мови, підготовкою та проведенням 
яких займаються волонтери GY. Програма 
подібних таборів насичена різноманітни-
ми культурними та освітніми заходами, що 
розширюють світогляд студентів. 
Під час таборів молодь може ознайомити-
ся з діяльністю організації GY, пізнати смак 
життя заради інших.

Перший табір корейської мови відбувся 
у м. Львів у серпні 2014 року.
Із 2015 р., табори корейської мови про-
ходять щороку в різних містах України.

C
u
ltu
re
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Починаючи з 2017 року, американські волонтери, що приїхали до 
України за волонтерською програмою Good News Corps, проводять 
табори англійської мови для української молоді. 

Міста: Київ, Львів, Одеса, Житомир, Рівне, Тернопіль, Черкаси, Вінни-
ця, Біла Церква, Фастів.
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Починаючи з 2017 року, організація GY 
проводить Дні японської культури. Їх про-
водять волонтери з Японії, що приїздять 
для підготовки та проведенням заходів. 
Під час таборів молодь може ознайомити-
ся з діяльністю організації GY, пізнати смак 
життя заради інших.

Перший День японської культури 
відбувся у м. Київ у травні 2017 року.
Із 2017 р., Дні японськох культури 
проходять в різних містах України.

ÄÅÍÜ ßÏÎÍÑÜÊÎI
ÊÓËÜÒÓÐÈ



2020

в Україні
GY динамічно розвивається 
та дивує людей своїм швидким 
зростанням з 2001 року

GY мотивує молодь жити заради інших. 
В усьому світі знаходиться все більше 
спонсорів, що готові підтримувати та 
співпрацювати з GY.

2006-
2008

2009

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Початок міжнародної волонтерської програми 
Good News Corps, Перші волонтери (Півд. Корея)

Волонтери GNC (Південна Корея)
Курси корейської мови

Волонтери GNC (Гана)
Щорічний Всеукраїнський фестиваль культур Culture

Волонтери GNC (Камерун)
Всеукраїнський фестиваль культур Culture

World Camp, м. Київ
Табір корейської мови (м. Трускавець, м. Одеса)

GNC (Кот-д’Івуар, Південна Корея)

World Camp (м. Київ)
GNC (Мозамбік, Індія)

Табори корейської культури по містах України

GNC (Перу, Індія, Ефіопія, Таїланд,
Бурунді, ПАР, Японія, Танзанія)
Табори англійської мови по містах України

GNC (Перу, Індія, Ефіопія, Таїланд,
Бурунді, ПАР, Японія, Танзанія)
Фестиваль волонтерів Global Youth Fest '18

Перший World Camp, проведений в Україні
Перший Табір корейської мови (м. Львів)

Волонтери GNC (Індія, Танзанія, Замбія)
Прем’єра Різдвяної Кантати у Національній опері 
України ім. Т.Г.Шевченка (м. Київ)
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facebook.com/goodnewscorpsuawww.globalyouth.com.uaвул. Тешебаєва 12 
м. Київ, 03190

(063) 790 92 57Головний офіс GY: Тел:
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