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364-322 

Воло 68 

Волонтерство, як засіб формування духовної культури молоді : 

інформаційно-методичні матеріали / [уклад. Н. О. Кліменко]; КЗ КОР 

«Київська обласна бібліотека для юнацтва». – К., 2018. – 20 с. 

Матеріали містять загальну інформацію про поняття «волонтерства», 

про історію його виникнення, відомі світові течії та розповсюдження в 

Україні. Підіймається питання впливу волонтерського руху на духовне 

виховання молодих українців. Інформація буде корисною для вихователів, 

вчителів, учнівства та студентства. 
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Вступ 

Волонтерство, або волонтерська діяльність (від фр. Volontaire (доброволець) – 

добровільна безкорисна суспільно корисна діяльність, яка може здійснюватися окремими 

громадянами або організаціями. 

Закон України «Про волонтерську діяльність» визначає її як добровільну 

неприбуткову соціально спрямовану діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом 

надання волонтерської допомоги (безоплатних робіт та послуг). Згідно з цим законом, 

волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності і ґрунтується на принципах 

законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності та неприбутковості. Вона не 

включає діяльність, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин. 

Волонтерство є однією з форм благодійності і однією з підвалин громадянського 

суспільства. За деякими оцінками, кожного року в світі у волонтерській діяльності беруть 

участь понад 100 млн. осіб, і в багатьох країнах вона забезпечує від 4 до 8% ВВП. З 1985 

року щорічно 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. 

Діяльність, яку зараз називають волонтерською, люди займались завжди. Початком 

сучасного волонтерського руху в західних країнах вважають створення Міжнародного 

комітету Червоного Хреста, яке ініціював 1859 року Жан Анрі Дюнан. Його ідеями стали 

керуватися волонтери всього світу.  

У ХХ ст. волонтерство активно розповсюджувалось. Воно проявилось, зокрема, в 

допомозі постраждалим після Першої світової війни. В середині століття з’явився 

Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби (CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі 

штаб-квартирою в Парижі. 

Називати добровольців, що займаються суспільно корисною діяльністю, волонтерами 

стали пізніше: в країнах Заходу – з останньої третини ХХ ст., а в пострадянських країнах – 

із 1990-х років. Раніше ця назва стосувалася  тих, хто добровільно йде на військову службу. 

З 1970 року Міжнародна асоціація добровольчих зусиль кожні два роки проводить 

Всесвітню конференцію волонтерів. На такій конференції, що проходила 1990 року 

в Парижі, було прийнято першу Загальну декларацію волонтерів. 2001 року на конференції 

в Амстердамі вона була переглянута. В ній, зокрема, зазначається, що в волонтерстві 

можуть проявлятися й підсилюватися спільність, піклування, служіння, несення суспільної 

відповідальності, навчання та розвиток; волонтерство може скріплювати суспільство та 

вирішувати його проблеми. Декларація підтримує право на волонтерську діяльність для всіх 

чоловіків, жінок та дітей, незалежно від їхньої раси, віросповідання, фізичних особливостей, 

соціального та матеріального становища. 

З появою Інтернету виникло віртуальне волонтерство, або онлайн-волонтерство. До його 

проявів належить, зокрема, наповнення найбільшого й найпопулярнішого інтернет-

довідника — Вікіпедії. 

Волонтери можуть працювати, зокрема, при 

Центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

(ЦСССДМ) та при різних громадських об'єднаннях. 

Найчисельнішою групою волонтерів є учні старших 

класів і середніх спеціальних закладів, студенти вищої 

школи. Волонтерами виступають також батьки, 

пенсіонери та спеціалісти, які безкоштовно надають 

різні види соціальних послуг. 

Роль волонтерства у соціальній сфері визнана на 

державному рівні, що знаходить підтвердження в 

окремих законодавчих документах, зокрема у законах 

України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», в 

яких добровільна праця волонтерів визнається як необхідна та суспільно корисна. 

Волонтери Червоного Хреста на 

Майдані 
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Волонтерський рух допомоги українським військовим (2014 – 

дотепер) 

В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про 

ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, 

доброчинцями, добровольцями тощо, а з кінця XX століття — волонтерами. 

Волонтерську діяльність в Україні було офіційно визнано постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 грудня 2003 року «Про затвердження Положення про 

волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг». 2011 року Верховна 

Рада ухвалила закон «Про волонтерську діяльність», і ця постанова втратила чинність. 

Сприяння волонтерській діяльності та іншим формам громадської активності визначено 

стратегічним пріоритетом державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні відповідно до Указу Президента України «Про Стратегію державної 

політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові 

заходи щодо її реалізації» від 24 березня 2012 року. У лютому 2016 цей указ втратив 

чинність згідно з указом «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні». Відносини, пов'язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні, 

регулюються Законом України «Про волонтерську діяльність» від 19 квітня 2011 року. Він 

містить обмеження за віком (з 14 років) щодо участі фізичних осіб у волонтерській 

діяльності. Закон неодноразово піддавався критиці 

Перший потужний сплеск волонтерства 

в Україні був пов'язаний із чемпіонатом Європи 

з футболу 2012 року. Наступний сплеск, 

спричинений подіями Євромайдану та війною 

на сході України, мав безпрецедентний 

масштаб і сягнув максимуму 2014 року. Крім 

того, українські волонтери займаються 

просвітництвом, профілактикою шкідливих 

звичок та негативних соціальних явищ, 

організацією дозвілля дітей та молоді, 

соціально-правовим захистом нужденних та 

різноманітною іншою роботою. 

З початком окупації Криму Росією у березні 2014 року та антитерористичної операції на 

сході України у квітні 2014 року в Україні виник волонтерський рух, який має на меті: 

 допомогу українським бійцям в отриманні сучасного обмундирування, амуніції, технічних 

засобів, транспорту тощо; 

 допомогу внутрішньо переміщеним особам, які вимушено залишили свої домівки у Криму 

та на Донбасі, у пошуку житла, допомогу речами першої необхідності, їжею та одягом. 

Волонтерський рух, пов'язаний із війною на сході України, отримав велике суспільне та 

державне визнання, яке проявилося в високих рейтингах довіри, державних та 

недержавних нагородах, перейменуваннях вулиць тощо. Деякі волонтери увійшли у владні 

структури. 

Всеукраїнський волонтерський рух із забезпечення ресурсами українськиї військових 

(Збройних сил, Національної гвардії), які з 2014 року стримують російську збройну агресію. 

Виник стихійно з початком військового конфлікту в різних регіонах України і має потужне 

крило на всій території України, яке допомагає вимушеним переселенцям із Криму та 

Донбасу. 

Немає точної дати утворення волонтерського руху з допомоги армії в цілому в Україні, 

як і точної дати його оформлення у волонтерські організації. Початком можна вважати 

волонтерський рух під час Революції гідності, після початку російської інтервенції до 
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Криму 20 лютого 2014 року. Розгалужена система допомоги армії з'явилася приблизно в 

травні-червні 2014 року.  

Рух виникав стихійно з окремих волонтерів, що 

об'єднувалися в групи. З часом з'явилися лідери, що 

привели роз'єднані самоорганізовані групи до 

централізованого керування, а відтак — посиленням 

впливу на державний апарат та ефективність допомоги. 

Необхідність у волонтерському русі була зумовлена 

наступними факторами: 

 відсутність в армії достатніх ресурсів (одягу, засобів 

особистого захисту, медикаментів, їжі); 

 відсутність організації своєчасного забезпечення 

цими ресурсами, налаштування логістики; 

 відсутність потрібного забезпечення технікою; 

 слабка виробнича база; 

 відсутність достатньої підтримки біженців зі сторони держави. 

Волонтерських організацій та окремих активістів, що допомагають українським 

військовим, існують тисячі. Точну їх кількість визначити неможливо: вона постійно 

змінюється, а чимало волонтерів не афішують свою діяльність. 

У травні 2015 року Давид Арахамія (український громадський діяч, волонтер та 

підприємець) оцінював кількість людей, що систематично займаються волонтерством, у 14,5 

тисяч, а організацій — у понад 2,5 тисячі. За даними опитування, проведеного в вересні 

2014 фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом 

соціології, кошти на рахунки армії переказувала третина жителів України, а ще чверть 

передавала допомогу через волонтерські організації. Участь у допомозі військовим беруть 

широкі верстви суспільства: проекти техніки на потреби армії представляли навіть 

учні Малої академії наук. 

До найвідоміших та найпотужніших організацій допомоги військовим належать 

«Народний проект», «Народний тил», «Повернись живим», «Крила Фенікса», «Армія SOS», 

Combat-UA, Волонтерська група Романа Доніка, волонтерська сотня «Україна — Світ», 

«Сестри перемоги», та низка інших. До найвідоміших волонтерських організацій, які 

допомагають переселенцям, належить «Станція Харків» (м. Харків)  

Основними напрямками роботи даного волонтерського руху є: 

 збір і доставка в зону АТО різноманітних ресурсів (харчі, ліки, одяг, амуніція, 

автотранспорт, військові прилади), ремонт та вдосконалення техніки тощо; 

 медична допомога постраждалим від бойових дій, оснащення госпіталей та лікарень; 

 допомога переселенцям із Криму та зони АТО (юридична, психологічна та гуманітарна 

допомога, пошук житла та роботи, адаптація в новому місці та соціумі); 

 пошук зниклих безвісти та робота з визволення полонених. 

Ведеться й діяльність в інших напрямах — зокрема різноманітна допомога сім'ям учасників 

АТО. Основними засобами і способами допомоги є: 

 збір коштів. Великі організації здебільшого збирають пожертви за допомогою різних 

систем безготівкових переказів (зокрема на банківські картки) і публікують в інтернеті 

звітність; 

 збір речей; 
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 довезення зібраної та закупленої допомоги 

до військових підрозділів за місцем їх дислокації, 

госпіталів, родин військовослужбовців. 

Волонтери забезпечують українську армію 

наступними ресурсами та послугами: 

медикаменти, лікування, техніка, ремонт техніки 

(автомобілі, бойові машини, літаки), ремонт 

будівель, модернізація зброї (приціли, 

тепловізори, ПНБ), постачання з-за кордону, 

засоби особистої безпеки, одяг, зимове 

обладнання, їжа, засоби зв’язку, грошове забезпечення, юридична підтримка, обмін 

полонених. 

Багато волонтерів займаються виготовленням екіпірування власноручно. Так, шиють на 

власній апаратурі аптечки, чохли для бронежилетів, одяг, маскувальні сітки. Часто 

волонтери збирають безпілотники для військової розвідки.  

Окремі волонтерські групи займаються допомогою в пошуках зниклих або загиблих 

солдатів. Основна частина таких рухів сформувалась після Іловайської трагедії, коли 

кількість загиблих та зниклих без вісти, за деякими свідченнями, йшла на сотні. Однією з 

таких організацій є «Союз Народна Пам'ять», що працює в зоні АТО з вересня 2014.  

Волонтери займаються евакуацією громадян з зони АТО. Так, переважно, допомога 

надходить до людей, що самі покинути території бойових дій не можуть — літні люди та діти. 

Волонтери-зоозахисники займаються вивезенням та пошуком дому для домашніх тварин, 

що залишилися без дому.  

Часто волонтери привертають увагу суспільства до неякісної роботи адміністративних 

армійських відомств. Вони ж роблять інформацію про спорядження армії більш відкритою. 

Окремі волонтерські групи борються з корупцією в оборонних відомствах.  

Діяльність волонтерів підтримали чимало підприємств. Так, «Нова пошта» надала 

багатьом волонтерським групам та окремим активістам можливість безкоштовної відправки 

будь-якої кількості допомоги. Станом на грудень 2014 в програмі брали участь 230 

учасників, а маса відправленої ними допомоги сягнула 1,6 тисячі тон. За підсумками 2015 

року, згідно з даними компанії, кількість учасників сягнула 300, кількість надісланих за цей 

та попередній рік посилок — 62 тисяч, а їх загальна маса — 11,2 тис. тон. 

За оцінкою керівника волонтерської групи «Повернись живим» Віталія Дейнеги, за 2 

роки війни (станом на квітень 2016) волонтери зібрали на потреби військових більше 

мільярда гривень (у тому числі великі волонтерські організації — близько 300 млн). Для 

порівняння: збір грошей через SMS-сервіс «565», що тривав до жовтня 2015 (повідомлення 

на цей номер коштувало 5 грн, що йшли Міноборони) приніс 38,8 млн грн, а «податок на 

війну» (1,5 % від зарплати), що збирається з серпня 2014, — майже 14 млрд грн. 

На початку активної діяльності волонтерського руху механізмів його взаємодії з 

владними структурами практично не було. Але пізніше значна роль та високий авторитет 

волонтерів підштовхнули владу до співпраці, і восени 2014 року почалося їх тісне 

співробітництво з Міноборони. У вересні засновник волонтерської групи «Народний 

проект» Давид Арахамія був призначений уповноваженим міністра оборони з питань 

закупівель, а в жовтні засновник «Крил Фенікса» Юрій Бірюков (який ще з серпня є 

радником президента) став помічником міністра оборони з питань речового забезпечення 

армії. В листопаді інший відомий волонтер Тетяна Ричкова очолила нове держпідприємство, 

що забезпечує сили спеціальних операцій. 

У жовтні 2014 при міністерстві була створена Рада волонтерів під керівництвом Давида 

Арахамії. Її задачами стали речове забезпечення армії, ремонт техніки, закупівля приладів 

та військова медицина. Раді було доручено розпоряджатися бюджетними коштами (в тому 

числі із надходжень з SMS на номер «565») на суму 60 млн гривень. 
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В листопаді 2014 близько 30 волонтерських груп об'єдналися в громадську організацію 

«Асоціація народних волонтерів України». За її даними, вона має кілька комітетів, від яких 

делегуються по 2 особи в Раду волонтерів при Міноборони, а троє членів її координаційної 

ради призначені заступниками міністра. Асоціація звітує про низку досягнень у галузях 

організації, підготовки та забезпечення військових формувань, винагородження та 

житлового забезпечення військових, протидії російській пропаганді та інших. 

У зв'язку з обмеженістю повноважень Ради волонтерів виникла ідея «волонтерського 

десанту» — влаштування волонтерів на роботу в міністерство. В листопаді 2014 року з 

ініціативи Юрія Бірюкова та під кураторством Давида Арахамії співробітниками Міноборони 

стали 8 волонтерів, що пройшли тест на поліграфі. Серед їх досягнень на державній службі 

відзначають впровадження електронної системи закупівель та електронного реєстру обліку 

майна міністерства, розробку нових технічних умов для постачальників, а також новації в 

області харчування військових та автоматизації складів. Однак упродовж першого року 

роботи більшість «десантників» звільнилися, а їх починання були передані «Проектному 

офісу реформ». 

«Проектний офіс реформ» був створений навесні — влітку 2015 року і офіційно 

представлений 8 вересня. Це підрозділ Міноборони в складі 30 менеджерів із 

волонтерського та бізнесового середовища під керівництвом підприємця Андрія 

Загороднюка. Він займається матеріальним забезпеченням, держзакупівлями, медициною та 

державними підприємствами. 

У грудні 2014 року 10 волонтерів із досвідом переговорної роботи ввійшли до складу 

Об'єднаного координаційного центру звільнення заручників, створеного при Міноборони. 

У серпні 2015 року за допомогою Юрія Бірюкова в Міноборони з'явився Координаційний 

штаб волонтерів «Сармат» під керівництвом Олексія Ліпіріді. Штаб став працювати на 

фронті, шукаючи проблеми з тиловим та медичним забезпеченням, наданням статусів 

учасників АТО та бойових дій, виплатами бійцям, а також відстежуючи представлення їх до 

нагород. 

За даними опитувань, проведених кількома соціологічними організаціями в 2014—2016 

роках, волонтери користуються найбільшою довірою людей з-поміж усіх суспільних та 

державних інститутів. Їм переважно або цілком довіряють 60—70 % опитаних. Майже така 

ж (іноді незначно більша) довіра до церкви. Далі йдуть армія, добровольчі батальйони та 

громадські організації. Зокрема в лютому 2016, за даними інституту Горшеніна, волонтерам 

довіряли 71 % населення, тоді як армії та громадським організаціям — по 49 %, місцевій 

владі — 42 %, поліції — 34 %, Верховній Раді — 8 %, судам — 5 %. 

Волонтерство може загрожувати життю. При доставці вантажів у зону бойових дій були 

випадки, коли автомобілі з допомогою перехоплювали терористи, заміновували вантаж, 

садили за кермо свого водія і відправляли автомобіль українським військовослужбовцям. 

Станом на 23 грудня 2014 року відомо про двох загиблих волонтерів. Станом на 1 грудня 

2015 було прийнято 4 рішення про виплату одноразової допомоги з приводу загибелі або 

інвалідності волонтерів. 

Чимало волонтерів отримали державні нагороди, 

зокрема ордени Богдана Хмельницького, княгині 

Ольги, «За мужність» та «За заслуги» III ступеня, 

медалі «Захиснику Вітчизни», «За працю і звитягу», 

«За врятоване життя», «За сприяння Збройним Силам 

України», нагородну зброю та годинники від 

міністерств, а також подяки, грамоти й медалі від 

різних військових формувань та органів місцевої влади. 

Так, лише від міністерства внутрішніх справ нагородну 

зброю станом на липень 2016 року отримали 78 волонтерів. У лютому 2016 для 

нагородження помічників армії було засновано спеціальну відзнаку Президента України «За 

гуманітарну участь в антитерористичній операції». 
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Багато активістів нагороджені й відзнаками різноманітних громадських організацій та 

ініціативних груп. До найвідоміших нагород такого типу належить орден «Народний Герой 

України», що присуджується комісією зі знаних військових та волонтерів. Чимало активістів 

відзначені медаллю «За гідність та патріотизм» Всеукраїнського об'єднання «Країна», якою 

можуть нагороджувати представники влади, військових формувань та інші особи. УПЦ 

КП відзначила багатьох помічників армії медаллю «За жертовність і любов до України». 

Нагороджували волонтерів своїми відзнаками й інші церкви, зокрема УГКЦ, УПЦ МП та 

УАПЦ. 

На честь волонтерського руху названо чимало вулиць і провулків у містах і селах 

України. Так, у Тернополі засновано Сквер Волонтерів пам'яті Віктора Гурняка.м 

Групою тернопільських волонтерів, яку очолив редактор Любомир Крупницький, за 

фінансової підтримки українців Донецька, Лондона, Львова, Нью-Йорка, Слов'янська, 

Тернополя і Цюріха видано альманах-довідник «Волонтер». Наклад — 50 тис., 

розповсюджується безкоштовно по всій Україні серед волонтерів, військових, громадських 

організацій. У виданні вміщено матеріали на допомогу волонтерам, інформаційні дописи про 

способи та інструменти допомоги, розповіді про досвід волонтерської діяльності, адреси і 

телефони волонтерів, волонтерських груп і організацій, що діють в Україні, контакти 

військових госпіталів, реабілітаційних центрів та інших служб допомоги пораненим. Також 

є образки з життя волонтерів та військовиків, їхні дописи в соцмережах, уривки з дитячих 

листів. 

Волонтерський рух піддається дискредитації з боку нечесних на руку людей, а то й 

відвертих шахраїв, які використовують благодійність українців задля власного збагачення. 

Відомі випадки прямого шахраювання при зборі коштів, викривлення і підміна інформації 

про волонтерів, зокрема, подача правдивих звітів про допомогу з підміною імен та рахунків, 

на які просять перераховувати кошти. Чимало благодійних фондів, прикриваючись 

допомогою АТО, збирають гроші за допомогою псевдоволонтерів (певний відсоток від суми 

зібраного отримують збирачі грошей), не обліковуючи зібраних коштів і перераховуючи на 

потреби військовиків лише незначну частину. Подібні дії підпадають під статтю 

190 Кримінального кодексу і караються позбавленням волі на строк до 12 років. Станом на 

січень 2015 щодо псевдоволонтерів АТО було порушено близько 100 кримінальних 

проваджень. 

Ймовірність шахрайства вища в випадку волонтерів, що не надають звіти про 

надходження й передачі, зокрема тих, хто збирає пожертви на вулицях. Великі організації 

зазвичай так не працюють: вони збирають кошти на банківські картки та рахунки за 

допомогою, зокрема, систем електронних переказів, і публікують в інтернеті звіти з 

перерахунком усіх внесків. У зв'язку з активністю шахраїв авторитетні благодійні організації 

Львова домовилися взагалі не збирати гроші на вулицях (але можуть збирати в магазинах). 

Якщо волонтер все ж збирає пожертви в скриньку, він повинен мати документи від своєї 

благодійної організації. Справжні волонтери АТО мають знати, якій саме частині вони 

допомагають і де вона дислокується 

Волонтерство в Україні, як вже казалось, регулюють насамперед закони «Про 

волонтерську діяльність», «Про громадські об'єднання» та «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації». 

Із початком війни на сході України до деяких законів було внесено зміни, що стосуються 

волонтерської діяльності. У квітні 2014 року з'явився дозвіл на фінансування оборони за 

рахунок пожертв фізичних та юридичних осіб. У вересні публічний збір коштів на армію було 

дозволено вести особам, які перебувають на державній або іншій публічній службі, а 

благодійна допомога учасникам бойових дій на період АТО була звільнена від податку на 

доходи фізичних осіб. Але для цього звільнення є необхідною (однак не 

достатньою) реєстрація волонтера в Реєстрі волонтерів АТО. Порядок формування та 

ведення цього реєстру (затверджений Міністерством фінансів) набув чинності в грудні 2014. 
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1 квітня 2015 вступили в дію зміни до закону «Про волонтерську діяльність», що, 

зокрема, скасовують обов'язковість отримання відповідними організаціями статусу 

волонтерських, передбачають волонтерську діяльність у зоні АТО, запроваджують виплату 

одноразової допомоги пораненим волонтерам та сім'ям загиблих волонтерів (порядок та 

умови виплат регулюються спеціальною постановою Кабміну), а також прописують 

повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері волонтерської діяльності (цим органом є Мінсоцполітики). У червні 2015 набули 

чинності зміни до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що 

дозволили отримання волонтерами статусу інваліда війни і поширили дію цього закону на 

сім'ї волонтерів, що загинули чи зникли безвісти. В липні вступив у дію 

затверджений Кабміном порядок публічного збору пожертв на армію. 

Ще 2014 року міністр оборони Степан Полторак та міністр соціальної політики Людмила 

Денісова висловлювалися за можливість отримання волонтерами статусу учасника бойових 

дій. Проте це питання лишилося неврегульованим. У березні 2016 депутат Андрій 

Денисенко зареєстрував проект закону, який би це дозволив. Станом на вересень 2017 він 

не прийнятий і надання цього статусу волонтерам у постанові, яка це регулює, не 

передбачене. У волонтерському середовищі ідея викликала багато критики. 

Волонтерська діяльність здійснюється також за такими напрямами: 

- надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, 

багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації; 

- здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими 

особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та 

допомоги; 

- надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, 

техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а 

також жертвам злочинів, біженцям; 

- надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх 

прав і законних інтересів; 

- проведення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, 

збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та 

культури, місць поховання; 

- сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов'язаних з 

організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів; 

- надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного або природного характеру; 

- надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством 

(наприклад, допомога безпритульним тваринам). 

Закон, крім того, визначає правовий статус волонтерів, волонтерських організацій, 

отримувачів волонтерської допомоги тощо. Нормативно-правовим актом передбачена 

можливість укладати договори про надання волонтерської допомоги, за якими одна сторона 

(волонтерська організація) зобов'язана надавати на користь іншої сторони (отримувача) 

визначені в договорі види волонтерської допомоги шляхом залучення до виконання 

волонтерів протягом встановленого в договорі строку, а отримувач зобов'язаний прийняти 

волонтерську допомогу . 

Світовий досвід розглядає волонтерство як форму соціальної роботи, яка здатна 

подолати ефект уникнення людей від громадських проблем, сформувати модель 

колективної участі, відтворення людських цінностей. 
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Формування моральних цінностей молоді 

У незалежній Україні розвиток волонтерського руху датується початком 1990-х років, 

коли було створено службу під назвою «Телефон Довіри», де працювали волонтери. Із 1992 

року в Україні почала активно розвиватися мережа соціальних служб для молоді. Головна 

мета їхньої діяльності – реалізація державної молодіжної політики та завдань, окреслених 

у Декларації „Про загальні засади державної молодіжної політики в 

Україні” і Законі Україні „Про сприяння становленню та соціальному розвитку 

молоді в Україні”. Саме створення центрів соціальних служб для молоді спричинило 

активний розвиток волонтерського руху. 

Насправді, сьогодні найбільша частина волонтерів – це молодь, переважно студенти, 

які мають багато вільного часу і завдяки навчальним закладам добре поінформовані про 

заходи, які проводяться волонтерськими організаціями. 

Для молоді, волонтерська робота, це, насамперед: 

 можливість для розвитку самостійності та автономії; 

 можливість здорового та корисного дозвілля та відпочинку; 

 розширення можливостей молоді для зміни ситуацій, які, на їхню думку, повинні бути 

змінені в їхньому безпосередньому оточенні та суспільстві; 

 допомога молодим людям взаємодіяти із владою та політиками; 

 можливість залучення молоді до неформальної освіти, що сприяє розвитку їх 

компетенції. 

Волонтерських організацій в Україні багато, але найвідомішим всеукраїнським 

благодійним фондом є Фонд «Серце до серця».  Головною метою діяльності Фонду є робота 

в інтересах суспільства та окремих категорій осіб, зокрема порятунку життя і здоров’я 

українських дітей. 

   Фонд зосереджує увагу на придбанні та передачі у 

встановленому чинним законодавством порядку в безоплатне 

користування лікувальним закладам та безпосередньо набувачам 

благодійної допомоги медичного обладнання та медичних 

інструментів, а також витратних матеріалів та медикаментів, 

призначених для рятування і підтримки життя. Благодійний фонд 

підтримує та встановлює зв’язки з подібними благодійними та 

громадськими організаціями, у тому числі з іноземними та 

міжнародними. 

  Для здійснення головної мети Фонду він бере участь в організації та проведенні 

благодійних конференцій, зустрічей, обміну інформацією та технологіями. Фонд 

співправцює з вищими навчальними закладами України, залучаючи студентів до 

волонтерської діяльності, яка є особливою формою благодійництва. Наприклад, Фондом 

проводяться велопробіги, танцювальні бали, майстер класи по рукоділлю, образотворчому 

мистецтву, футбольні матчі, виступи естрадних зірок 

та оркестрів. 

Останні роки організація проводить благодійні 

аукціони побачень. Співпрацюючи з профспілками 

університетів, Фонд організовує за допомогою 

соціальних мереж аукціон, суть якого полягає в 

продажі та купівлі побачень з обраною людиною. 

Кошти за «лот» йдуть на допомогу дітям з різними 

фізичними вадами. Організувати такий захід дуже 

просто, а кількість зібраних коштів шокує. 
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Для участі в аукціоні необхідно надіслати свою фотографію з коротким описом про 

себе організаторам в соціальній мережі, які завантажують інформацію про тебе в альбом і 

кожен може запропонувати будь-яку суму коштів, початкова ставка становить 20 гривень, 

а підвищувати ставки можна лише від 5 до 10 гривень цілим числом. Простішого способу 

зібрати гроші не можна й вигадати. Участь в аукціоні взяло більше півтисячі осіб, зібрано 

було більше 45 тисяч гривень. За рухом коштів може спостерігати кожен через сайт Фонду 

або групи в соціальних мережах. 

Фонду «Серце до серця» чудово вдається поєднати розваги з благодійництвом, 

залучаючи таким чином якомога більше людей до співпраці. Крім того, люди, які взяли 

участь у волонтерській акції вперше, охоче цікавляться діяльністю Фонду та продовжують 

активно співпрацювати з ним, або навіть стають волонтерами. 

Детально ознайомитися з акціями організації можна на сайті: 

http://sercedoserca.com.ua/ua/akcii/ 

 Ще одна відома акція, «Пробіг під 

каштанами» – щорічна спортивно-благодійна 

акція, яка традиційно відбувається під час 

святкування Дня Києва з 1994 р. і проходить в 

останню неділю травня. Дистанція Пробігу – 5 

км. У 2010 р. Пробіг під каштанами увійшов до 

Книги рекордів України як наймасовіший 

спортивно-атлетичний захід, у якому взяли 

участь 15 100 людей. Ювілейний, 25-й Пробіг 

відбувся 28 травня 2017 року. 

 Ця акція – одна з наймасштабніших благодійних акцій в Україні, світковий захід для 

всієї родини, можливість прояву корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. 

Ідея проведення Пробігу належить Карен Вестергаард та Джозефу Леміру, 

громадянам США, які на той час працювали в Україні. Ірина та Костянтин Кузнєцови втілили 

цю ідею в життя з агентством маркетингових коммунікацій DIALLA Communications, яке ними 

було засновано. 

Перший старт відбувся у 1993 році, зібравши всього до 150 учасників. А вже у 2010 

році у 18-му «Пробігу під каштанами» взяла участь рекордна кількість людей — 15 100. Вік 

найменшого із учасників забігу за увесь час - всього 1,5 місяці, а найстаршого - 98 років. 

"Пробіг під каштанами" був внесений в офіційну програму святкування Дня Києва у 

1994 році. З тих пір кількість його участників виросла більш ніж у 100 разів. Спортивний 

рекорд бул вперше встановлений у 2008 році - тоді 5 кілометрів подолали за 13 з половиною 

хвилин. 

Мета проекту - допомогти дитячим медичним закладам. За всю історію існування 

«Пробігу під каштанами» було зібрано майже 1,5 мільйона гривень. До 2001 року кошти, 

зібрані в рамках «Пробігу під каштанами», прямували на придбання медичних препаратів, 

витратних матеріалів та обладнання для дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», з 

2002 року - для НП Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України; 

На кошти, зібрані під час Пробігу-2010 було закуплено єдине в Україні на той час 

обладнання «Штучне серце» (Апарат екстракорпоральної мембранної оксигенації), а в 2013 

році — 3-й в Украине контрапульсатор ЦС300 (апарат для подтримки кров'яного тиску 

пацієнтів під час операції), а також інше необходне обладнання і витратні матеріали. 

Унікальна апаратура вже врятувала життя багатьом маленьким українцям, тепер ці діти на 

рівні з усіма щороку долають марафонську дистанцію по Хрещатику. 

У 2014 році завдяки учасникам Пробігу БФ «Пробіг під каштанами» придбав і 

встановив в Центрі нове опалювальне обладнання (електрокотли), що дозволило ні на один 

день не зупиняти проведення життєво необхідних операцій; 
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За час підтримки Центру учасники «Пробігу під каштанами» купили і передали лікувальному 

закладу обладнання та витратні матеріали, на загальну суму понад $ 380 000. 

Люди реєструються цілими сім'ями, спортивними клубами, робочими колективами. 

Підтримує спортивну ініціативу і міська адміністрація. Беруть участь спортсмени. За 24 роки 

життя благодійного «Пробігу під каштанами» в ньому взяли участь понад 1000 команд. У 

2016 році їх ряди вперше поповнила команда захисників нашої батьківщини - команда 

Національної Гвардії України, а також команда воїнів, поранених під час АТО на Сході. 

Завдання, які ставить перед собою "Пробіг під каштанами" різноманітні: 

 привернути суспільну увагу до проблем дитячої смертності в Україні; 

 посилити позитивне ставлення населення до здоровогоспособу життя; 

 розвивати у людей традицію взаємодопомоги; 

 стимулювати компанії до прояву соціальної активності; 

 зібрати максимальну кількість коштів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії 
МОЗ України. 

Для бізнесу такий захід як "Пробіг під каштанами" є чудовою нагодою продемонструвати 

свою активну громадянську позицію, підкріпити власну репутацію в очах суспільства, 

об'єднати своїх співробітників заради доброї справи і піднести їх корпоративний дух. 

Генеральним партнером "Пробігу під каштанами" є «Amway Україна» з 

брендом Nutrilite. Щорічно в Пробігу беруть участь понад 100 корпоративних команд, 

кількість учасників яких налічує від 5 до 12 000 співробітників.  

У 24-му Пробігу 2016 року взяли участь 199 корпоративних команд, серед яких 

представники найбільших банків України, готельно-ресторанних комплексів, 

фармацевтичних та харчових корпорацій, спортивних та автомобільних брендів, IT-

компаній та національних операторів зв'язку. Знаковою є участь таких гігантів, як Mondelēz 

International, Philips, Procter & Gamble, ABBYY, Carlsberg Ukraine, а також PUMA, CRAFT, 

Lactel, Sandora, Hilton, KIA, SKODA, MacCoffee, MERX, Piraeus Bank, UniCreditBank, Watsons, 

Ашан, ВОЛЯ, Київстар, Lifecell, ICTV та багато інших. Повний список команд-учасників 

Пробігу від бузнесу можна подивитися на офіційному сайті "Пробігу під каштанами". 

http://probeg.kiev.ua/ 

У 2016 році вперше в історії спортивно-благодійної акції було проведено благодійний 

онлайн-аукціон. Результати цього заходу перевершили всі очікування: на пропозицію про 

співпрацю відгукнулися багато зірок естради та спорту, серед яких - Ірина Білик, Альона 

Вінницька, Віка Антонова, Андрій Данилко, групи «неАнгели», «Авіатор» та «4 королі», а 

також Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова. 

З метою збору коштів для Центру кардіохірургії було продано близько 20-ти лотів, серед 

яких - особисті речі, компакт-диски, листівки, 

значки та фотоальбоми, надані зірками. 

Окрім основного, у рамках Пробігу під 

каштанами проходять додаткові чотири забіги: 

"Пробіг у ходунках" (для малюків від 6 до 14 

місяців, які ще не вміють самостійно ходити), 

"Дитячий забіг" (для учасників до 15 років), 

"Забіг спортсменів" (для учасників зі 

спеціальною спортивною підготовкою), "Забіг 

мужніх" (для спортсменів на візках). 

Що стосується суто молодіжних проектів, 

то в Україні з 2017 року, з метою відбору, визначення і поширення кращих практик 

молодіжної роботи в Україні, Міністерство молоді та спорту України спільно з Програмою 

розвитку ООН в Україні та Державним інститутом сімейної та молодіжної політики 

започатковано конкурс «Кращих практик молодіжної роботи - 2017». Завданням 

конкурсу є активізація роботи з молоддю, для молоді, разом з молоддю на благо самої 
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молоді, щоб кожен молодий громадянин України відчував себе потрібним своїй країні і своїй 

громаді, упевненим в своїх силах змінити життя на краще, здатним впливати на хід подій 

власного і суспільного життя. Вторинним завданням є: надати можливість зацікавленим в 

молодіжній роботі фахівцям і волонтерам знайти для себе приклади, методи і технології, які 

надихнуть на нові проекти та програми, допоможуть вибрати найбільш прийнятні концепції 

і підходи.  

Представлені на конкурс практики відносяться до різних сфер молодіжної політики, а 

деякі до декількох відразу. Вісім практик стосувалися саме волонтерства. 

Проект «Паспорт волонтера» (м. Черкаси) 

Проект «Паспорт волонтера» від Черкаського обласного молодіжного ресурсного 

центра. Керівник проекту – Кудрявцева Олена Максимівна, директор ЧОМРЦ, програма 

простійнодіюча. Суть проекту: волонтерство допомагає вирішувати соціально важливі 

проблеми суспільства. Спілкування з активною молоддю та ГО допомогло визначити, що 

актуальним для волонтерів є заохочення та облік їх діяльності шляхом запровадження 

паспорту волонтера та єдиної бази волонтерів. 

Метою проекту є популяризація волонтерського руху на Черкащині шляхом єднання 

представників громадських організацій, бізнесу, навчальних закладів та активістів до участі 

у благодійних заходах, створення єдиної волонтерської бази, а також видача «Паспортів 

волонтера». За допомогою бонусів від бізнес-партнерів (безкоштовна гра, знижка, 

подарунковий сертифікат, тощо) організатори проекту прагнуть заохотити молодь до 

волонтерства, віддячити за активну життєву позицію та внесок у спільну справу. Також 

«Паспорт волонтера» офіційно враховується у Черкаському національному університеті ім. 

Б. Хмельницького, як додаткові бали до навчального рейтингу за волонтерську діяльність. 

 Перелік заходів в межах проекту: зустрічі з волонтерами; налагодження співпраці з 

громадськими та комерційними організаціями області; співпраця з навчальними закладами; 

розробка та виготовлення «Паспорта волонтера»; анкетування та формування єдиної бази 

волонтерів; інформаційна кампанія; презентація проекту; моніторинг діяльності волонтерів.  

 За допомогою проекту безпосереднє залучення молоді відбувається на різних рівнях: 

 коли надходить запит на волонтерську допомогу від ГО – з волонтерами 

консультуються, їх інформують, залучають до роботи, надають послуги модератора, 

доручають частини проекту; 

 коли волонтери самі організовують захід, вони безпосередньо курують проект, а 

Молодіжний центр надає їх ресурсну підтримку (базу, техніку, приміщення, 

звернення до організацій, поширення інформації); 

 спільне прийняття рішень найчастіше виникає під час організації проектів з МГО. 

Новизна проекту полягає в тому, що вперше на регіональному рівні вдалося об’єднати 

представників ГО, бізнесу та волонтерів. «Паспорт волонтера» – це своєрідна «трудова 

книжка», де зазначається волонтерська діяльність учасників проекту, а саме: організація, 

що проводить захід, назва заходу, дата та місце проведення, особистий вклад учасника, 

відмітки про використання заохочувальних бонусів. 

Власні ресурси організації: команда проекту (5 працівників Молодіжного центру); 

приміщення; проведення інформаційної кампанії, щодо популяризації проекту.  

Додатково залучені ресурси: фінансування виготовлення 500 примірників «Паспорту 

волонтера» від Управління у справах сім’ї, молоді та спорту; підтримка 10 соціально-

відповідальних бізнес-організацій, що погодилися заохочувати волонтерів своєрідними 

бонусами; партнерство 20 ГО, що потребують волонтерської допомоги. 

«Паспорти волонтера» отримали 70 осіб у м. Черкаси. 50 «Паспортів» передано до 

Золотоніського, Смілянського районів і місту Умані. Протягом року до волонтерської 

діяльності долучилося 500 осіб. Створено едину базу волонтерів та ГО, офіційно враховано 

«Паспорт» у ВНЗ. 
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Програма «Я – волонтер» (Чернігівська область) 

Програма від Молодіжного центру праці зорієнтована на розвиток і активізацію 

волонтерського руху, залучення ініціативної молоді, яка має лідерський і творчий потенціал 

до волонтерської діяльності у розробці та реалізації молодіжних програм і заходів для 

спрямування спільних дій на вирішення соціальних проблем громади. 

Керівник проекту – Сімонова Ірина. 

Програма охоплює такі напрями діяльності: методично-консультаційний супровід у 

розробці, написанні та реалізації молодіжних проектів, спрямованих на вирішення тієї чи 

іншої соціальної проблеми громади; залучення молодіжної спільноти до розробки та 

обговорення соціальних проектів, що реалізуються в області; організація та проведення 

тренінгів, семінарів, майстер-класів, що підтримують розвиток компетенції молодих людей. 

Участь у волонтерському русі дає можливість молоді самореалізуватися та мати вплив на 

прийняття рішень. 

Програма залучає людський потенціал з числа студентів та учнів, активістів 

громадських організацій. Має власне приміщення, мультимедійне обладнання, друкує 

розтаткові та методичні матеріали, забезпечує канцелярськими витратами. Має партнерів та 

експертів, з числа ГО, установ, організацій. 

Молодь залучено до процесу розробки та обговорення проектів, що реалізуються в 

області. Форма заходів змінена та наповнена змістом, що відповідає інтересам та потребам 

молоді. Через заходи неформальної освіти молодь отримує знання та навички, щодо 

реалізації творчих та сміливих ідей, направлених на вирішення проблем громади. Ініційовані 

молодіжною спільнотою заходи та проекти підтримуються та реалізовуються. Молодь 

зацікавлена та активно бере участь у регіональних, національних та міжнародних програмах 

та заходах різних напрямків. Молодіжні заходи забезпечуються супроводом волонтерів – 

активною молоддю, які проходять спеціалізоване навчання та підготовку, що сприяє 

розвитку їх компетенції. Проводяться фокус-групи молодіжної спільноти, щодо створення та 

діяльності молодіжної ради області. 

Волонтерські тури «HELP AND TRAVEL» (ГО «Допомагай і подорожуй») 

Керівники проекту: Андрущенко Денис, Баталова Дар’я.  

Задача проекту в ефективному поширенні волонтерства в Україні, щоб це було не 

тільки корисно для суспільства, а й цікаво для молодих волонтерів. Проекту вдалося 

поєднати драйв подорожей і відкриттів із таїнством доброчинності і започаткувати цей вид 

волонтерського туризму в Україні. 

HELP AND TRAVEL – це тижнева волонтерська подорож, що об’єднує 25 молодих 

вмотивованих людей, які символізують 24 області України й АР Крим. Волонтерські тури 

регулярні: 

 20-25 волонтерів віком 18-26 років; 

 7 днів подорожі, 1 автобус; 

 волонтерська діяльність спланована у 6-ох селищах; 

 страхування та жовті футболки кожному волонтеру, організатору, водію та 

оператору;  

 звітні фото та фільм про подорож упродовж 3 місяців після туру; 

 тур безалкогольний, безтютюновий і т.д. 

Проект існує вже 5 років, здійснено 9 турів по 53-х населених пунктах у 21 області + АР 

Крим. Більше 150 волонтерів та більше 30 тисяч доларів у грантах та через внески зібрано. 

Із власних ресурсів лише команда, проте вдалося залучити партнерів чи фінансову 

допомогу. Основними ресурсами для проекту, окрім людей, є автобус, харчування та 

будівельні матеріали для практичних перетворень у селах. Матеріальні ресурси залучалися 

за допомогою грантів Відділу культури та преси Посольства США в Україні, програми FLEX 

та Kiewer Gesprache, а також державної (Київська ОДА) і партнерської підтримки (БФ 

«Урожай Громаді»). На додачу, місцеві громади радо йдуть на зустріч і також можуть 

надавати потрібні ресурси. 
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Проект «Тут і зараз» 

Основна діяльність проходить у м. Київ, але кожного року організатори проводять 

заходи у 3-6 маленьких селищах різних областей України.  

Керівники проекту: Баталова Д. Ю., Луц Т. Д., Бескоровайний К. Л., Макушенко О. 

О., Автономова У. С., Устич Д. С. 

Цілі проекту: 

 зруйнувати стереотипи «Схід – Захід»; 

 привити учасникам «цілі сталого розвитку»; 

 активувати молодь у соціальній сфері; 

 розвинути та відкрити у волонтерах лідерські здібності; 

 підняти важливість питання прав людини загалом; 

 продемонструвати людям приклад того, що вони можуть робити самостійно. 

Згідно проекту, організатори відправляють два автобусні тури східною і західною 

частинами України. Волонтерів зі сходу – на захід, і навпаки. За 6 днів кожен автобус 

зупиняється у трьох маленьких селищах, де впродовж двох днів волонтери втілюють 

соціально корисні проекти іведуть просвітницьку діяльність серед молоді: права людини, 

можливості самоосвіти і т.і. 

Як вибираються селища: 

 спочатку оголошується конкурс для селищ де місцеві описують проблему; 

 обравши селища, організатори обговорюють спосіб вирішення проблем; 

 склавши план і список матеріалів організатори беруться за партнерства і фінансування; 

 визначаються дати поїздок; 

 оголошується набір волонтерів; 

 робляться закупки і підготовка тренінгів для учасників проекту; 

 відправка автобусів у тур. 

Партнерами проекту є: Міністерство молоді та спорту України; «Громадське 

телебачення»; Український католицький університет; Фестиваль кіно про права людини 

«Доку Дейз», Журнал «Куншт», ГО «БУР», ГО «Хелп єнд Тревел». 

Фінанси: Програма обміну майбутніми лідерами «Флекс», Посольство США в Україні, 

внески громад, членські внески волонтерів. 

Мережа для волонтерів «VOLONTER.ORG» (ГО “Development foundation”) 

Керівник: Марта Пивоваренко. Суть проекту полягає у створенні умов для поширення 

волонтерської діяльності на рівні країни. 

Реалізація: запущено сайт «Герої АТО», для якого журналісти проекту збирають 

інформацію про тих, хто перебуває у шпиталі і потребує грошей на лікування. Небайдужі 

люди, керуючись інформацією сайту, проводили акції по збиранню грошей, концерти, 

перекладали анкети поранених на інші мови для іншомовних ресурсів, готували сухі пайки 

на фронт, шили взуття для бійців, плели маскувальні сітки або проводили деякий свій час у 

шпиталі. Результатом проекту стало створення зручної платформи, аби гарні ідеї знаходили 

підтримку, а люди, які хочуть допомогти, могли долучитися до тих проектів, що чекають. 

Етапи організації можна розділити на зародження ідеї та пошук гранту на реалізацію; 

пошук ІТ-компанії що втілить рішення, презентація порталу у Американському домі в Києві 

6 жовтня 2016, етап розширення за допомогою волонтерів чи ГО. 2500 доларів грант 

Посольства оплатив роботу ІТ-компанії, всі інші роботи досі робить колектив із волонтерів. 

Приміщення використовується зрідка на збори та роботу із юристом та бухгалтером щоб 

оформити звітність. Допомога партнерів: 75 доларів – додатковий вклад мецената О. 

Волкотруба, створення ГО «Центр сприяння волонтерському руху «Волонтер.орг». 560 

переглядів сайту щодня, 370 волонтерів на сайті розміщують свої події та проекти. Група з 

6 волонтерів щодня виставляє та перепощує, рекламує у різних ресурсах підтримуючи життя 

сайту практично як соцмережу для волонтерів.  
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