




організація соціально-
виховних заходів;  

догляд за дітьми;  

допомога у здійсненні 
будь-якого ремонту;  

допомога в пошуках 
фінансів;  

ведення рекламної 
кампанії;  

допомога людям 
похилого віку;  

допомога дітям і молоді 
з функціональними 
обмеженнями   



Щодо того, чому студенти не займаються 

волонтерською діяльністю: у процесі 

дослідження доволі часто звучала фраза про 

брак часу. Однак у ході того ж дослідження 

була сформована структура часу студентської 

молоді, у якій значну частину займає 

підтримання соціальних зв’язків, простіше 

кажучи затяжне часопроведення в Інтернеті, 

зокрема у соціальних мережах.  

Отже, насправді із часом проблем немає, є 

проблеми із мотивацією, заохоченням до 

здійснення волонтерських практик. Йдеться про 

двосторонню мотивацію: потенційні волонтери 

самі по собі є немотивованими до здійснення 

волонтерських практик, а організації, що 

займаються волонтерською діяльністю не 

здійснюють спроб їхньої мотивації, або ж 

здійснюють їх не так активно, наскільки це було 

б потрібно для досягнення позитивного 

результату. 

 



Привілеї 

• можливість відвідання різноманітних 
заходів: конференцій, навчальних занять;  
• отримання подяки від ЛМР, 
безпосередньо від міського голови;  
• безкоштовні екскурсії містом, за 
містом, гірські подорожі;  
• безкоштовні квитки на фестивалі;  
• інтерв’ю, сюжети на місцевому 
телебаченні та у ЗМІ загалом;  

 

Практичне 
заохочення 

• спілкування з 

людьми / нові 
цікаві знайомства;  
• досвід;  
• робота в групах;  
• робота над 
собою (лідерські 
навички, 
пунктуальність).  

 



Світ навколо 

нас 

прекрасний… 

 

… що робить 

людина? 
 



Екологічна культура — 

частина загальної культури, шлях 

до її формування лежить через 

ефективну екологічну освіту. 

Екологічна просвіта має 

проводитися не лише в середніх і 

вищих навчальних закладах, але й 

охопити старші верстви 

населення, щоб змінити важке 

екологічне становище, необхідно 

достукатися до серця кожного. 

 

Волонтери що приймають участь в прибираннях в майбутньому 

на відпочинку на природі не тільки не смітять, а ще й не дають 

смітити своїм товаришам! 
 



Створення груп добровольців для 

прибирання навколишнього середовища., 

насадження лісів. 

Вплив на місцеву владу з ціллю 

створення безвідходного виробництва,  

сміттєпереробних заводів, 

використання альтернативного палива, 

сонячних батарей. 

Повідомлення населення про вплив 

людини на природу, про можливі 

наслідки. 

Створення реклам , плакатів з 

закликами зупинити негативний вплив 

на оточуюче середовище. 

Заохочення учнів, студентів брати 

участь в добровільних заходах 

збереження природи. 

Створення спеціальних урн для 

використаних батарейок і 

люмінесцентних лампочок. 

 



Допоможи собакам знайти 

їм дім! 



Що ж робити , коли друзі 

стають ворогами? 

Безпритульні собаки 

стерилізація 

притулки 
віддача собак 

людям 



Досвід вирішення проблеми у США 

. 

обмежена 

кількість тварин у 

одного власника 

правила вигулу 

собак 

ідентифікаційні 

жетони 



Пропаганда здорового способу життя 

Людське здоров’я та життя – 
найбільші життєві цінності, вартість 
яких важко переоцінити. Відповідальне 
ставлення до їх збереження та якісного 
покращення – найбільше, що людина 
може зробити для себе та оточуючих.  

Ситуація зі здоров’ям в Європі та в 
світі значно погішується.  

В Україна зростає рівень 
захворюваності, смертності та 
скороченні тривалості життя.  

Не сприяє збереженню здоров’я молоді 
й високий рівень вживання спиртних 
напоїв, тютюнопаління, вживання 
наркотичних речовин, проблема 
здорового харчування, неправильний 
режим дня, відсутність позитивних 
емоцій. 

 



Для правильної та ефективної організації здорового способу 

життя необхідно систематично дотримуватись наступних 

рекомендацій: достатня рухова активність, правильне 

харчування , наявність чистого повітря та води, 

загартовування, дотримання правил особистої гігієни , 

відмова від шкідливих звичок, раціональний режим праці та 

відпочинку. 

 



Щоб змінити ситуацію на краще потрібно проводити заходи, які 

би показували людям згубність шкідливих звичок, те, до чого 

призводить нехтування своїм здоров’ям.  

Тому, головним завданням волонтера є: 

Організовувати реклами про здоровий спосіб життя; 

Створювати марафони і залучати до них людей; 

Проводити спортивні змагання, які би заохочували молодь 

займатися спортом. 

 



Однією з важливих сфер нашого життя, що потребує 

допомоги волонтерів, є культура. Це поняття об'єднує 

освіту, науку, мистецтво, мораль і уклад життя. 

Держава завжди фінансувала і фінансує цю галузь за 

залишковим принципом. Це а також соціально-політичні 

умови призводять до чисельних проблем, у вирішенні яких і 

можуть взяти участь волонтери. 



Згуртування у 
волонтерські 
об'єднання 

Пошук коштів 
на вирішення 
конкретних 
проблем 

Практична 
діяльність 
(організація 
мистецьких, 
соціально-
виховних 
заходів) 



Заходи проекту: 

- Тренінги і лекції 

- Екскурсії у художній і краєзнавчий музей 

- Фестиваль українського фольклору 

- Вікторина “Пам'ятки Тернопільщини” 

- Майстер-класи з народної творчості 

- Перегляд історично-документальних фільмів 

- Приєднання до проекту буккросинг 

- Подорож Тернопільщиною 

- Святкування Дня Незалежності та Дня Міста 



- Формування 

громадянської 

ідентичності, відчуття 

належності до рідної 

землі, народу. 

- Утвердження почуття 

патріотизму. 

- Формування поваги до 

таких цінностей як 

свобода, рівність, 

справедливість, 

чесність, 

відповідальність. 

- Підвищення рівня знань 

дітей і молоді про 

пам’ятки культурної та 

природної спадщини 

Тернопільщини та країн 

світу, способи їх 

збереження і захисту. 

- подолання байдужості 

молоді до збереження 

культурних і духовних 

надбань предків. 

 




