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ПРЕС-РЕЛІЗ  

ПрАТ “МетЛайф” підписала Український Пакт заради молоді-2020 

Київ, Україна – 17 березня 2016 року голова правління ПрАТ “МетЛайф” Мирослав Кісик взяв 
участь в урочистій церемонії підписання Пакту заради молоді в Україні. Пакт був ініційований 
Центром «Розвиток КСВ»  за участі Міністра молоді та спорту України Жданова Ігоря та Міністра 
освіти і науки України Квіта Сергія.  

Усі підписанти Пакту зобов’язуються сприяти розвиткові партнерських відносин між бізнесом та 
освітнім сектором, а також розвивати і зміцнювати співробітництво з метою якісної освіти та 
працевлаштування молоді.  

Мирослав Кісик зазначив: “Допомога молоді взяти гарний старт на шляху у доросле життя 
повністю відповідає місії нашої компанії. Саме тому для нас велика честь бути частиною 
Українського Пакту заради молоді. Те, що молодь це майбутнє кожної компанії – прописна 
істина. Але у страхуванні ця істина набагато реальніша. Кожного дня ми нагадуємо нашим 
клієнтам про їх вихід на пенсію у майбутньому. І ми бачимо, що більшість пенсійних систем 
залежить від професійного та освіченого населення. Не секрет, що для більшості з нас пенсії 
складатимуться від внесків  сьогоднішньої молоді. Тому підтримка молодих людей є з одного 
боку дуже прагматичним підходом, але й цілковито вірною справою!”  

 



В урочистому підписанні Пакту взяли участь Міністр молоді та спорту України Жданов Ігор 
Олександрович, Міністр освіти і науки України Квіт Сергій Миронович, а також представники 
провідних міжнародних та українських компаній.  

 

Про Український Пакт заради молоді-2020 

Український Пакт заради молоді-2020 – це продовження загально європейської ініціативи. У 
Брюсселі 17 листопада 2015 року бізнес-лідери підписали Європейський Пакт заради молоді – 
документ, що має на меті побороти проблему безробіття європейської молоді, виконуючи 
поставлені цілі: 100 000 нових місць стажування та роботи для молоді, 10 000 партнерств бізнесу 
та освітніх закладів, Національні плани дій у кожній країні ЄС. Дана ініціатива має підтримку 
Європейського парламенту, Європейської комісії, Європейської ради та Короля Бельгії. Основною 
метою Українського Пакту заради молоді-2020 є спільне вирішення проблеми освіти та 
працевлаштування молодих людей в Україні.  

Про ПрАТ “МетЛайф” 

Приватне АТ «МетЛайф» входить до складу провідної світової корпорації MetLife, Inc., заснованої у 
1868 році. У рейтингу журналу Fortune «Найуспішніші компанії світу» MetLife зайняла 1-е місце 
серед компаній страхування життя і здоров'я у 2014 році. MetLife в Україні працює з 2002 року, 
обслуговує більше 264 тис. клієнтів і є лідером національного ринку з накопичувального 
страхування життя. Компанія пропонує понад 30 страхових програм, включаючи накопичувальне 
страхування життя, страхування від нещасного випадку, страхування здоров'я і корпоративне 
страхування. За час роботи на українському ринку, cтаном на кінець 3 кварталу 2015 року, було 
виплачено майже 130 мільйонів грн. за страховими випадками (включаючи 24,7 млн. грн. виплат по 
довгостроковим договорам страхування життя, що закінчили свою дію). Більше інформації про 
компанію та продукти розміщено на сайті: www.metlife.ua  

http://csr-ukraine.org/event/%d1%83%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bb/
http://www.metlife.ua/

