
Звертаючись 

до проблем  воло-

нтерства , ми по 

суті звертаємось 

до такого загону 

людей, які розу-

мом і серцем ро-

зуміють і відчу-

вають болі, тру-

днощі, радощі і 

печалі інших лю-

дей. І, як ствер-

джують самі 

учасники цього 

руху, це прекрас-

ний стан душі. Зви-

чайно, не слід дума-

ти, що всі бажаючі 

можуть бути воло-

нтерами .У будь-

якому великому чи 

невеликому місті є 

люди, яким не нуд-

но. Вони вміють 

слухати і вижива-

ти. Інколи вони за-

надто переобтяже-

ні, а інколи зосере-

джені. В них величе-

зна сила гумору, 

вони - генератори 

нових ідей. Вони 

працюють у гро-

мадських організа-

ціях. Ми повторює-

мо: волонтер - це 

людина, яка безкош-

товно допомагає 

некомерційним ор-

ганізаціям. Безкош-

товно - не значить 

без грошей. У відпо-

відь він отримує 

нову професію або 

позбавиться само-

тності. Чи, може, 

у вас взагалі немає 

проблем? Тоді для 

вас настав час ста-

ти волонтером і 

допомагати іншим 

людям вирішувати 
їхні проблеми. 

Том 1, выпуск 1 

Стань волонтером – зроби світ 

кращим!!! 

Хтось потребує твоєї допомоги!!! 

Одним із на-

прямів волонтерської 

діяльності є робота з 

дітьми. Серед органі-

зацій, що працюють з 

дітьми, є і дитячі при-

тулки,  і  дитяч і 

"Телефони довіри", і 

підліткові клуби, і теа-

три, й інноваційні 

школи, і реабілітацій-

ні центри для хворих 

ді тей та д ітей -

інвалідів. Різноманіт-

ність структур дозво-

ляє запропонувати 

волонтерам такі види 

роботи:догляд за діть-

ми,допомога у пошу-

к а х  ф і н а н -

сів,допомога дітям і 

людям з обмеженими 

м о ж л и в о с т я -

ми,організація соціа-

льно-виховних захо-

дів. 
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Аби отримати 

квітку достатньо 

було пожертвувати 

гроші на 

благодійність. Акцію 

про-

вели 

уже 

вче-

тверте. Цьогоріч 

зібрані гроші витра-

тять на продукти 

та засоби гігієни для 

одиноких літніх лю-

дей. За інформацією 

організаторів 

акції зібрали трохи 

більше п'яти тисяч 

гривень. Коли акцію 

"Квіти добра і мило-

сердя" проводили впе-

рше, то гроші збира-

ли на вітаміни для 

дітей, хворих на ту-

беркульоз. Згодом 

завдяки такій акції 

допомогу отримали 

онкохворі діти і ве-

терани Тернопільщи-

ни. Квітка у подару-

нок за допомогу - 

символічна. 

життя. Одне з основних 

завдань волонтера, крім 

надання допомоги, – пове-

сти за собою, перекона-

ти у можливості змін і 

показати своїм прикла-

дом, що зміни на краще 

можливі. Волонтерство в 

середовищі здорового 

способу життя – одне з 

найважливіших, бо саме у 

цій сфері волонтери прик-

В Україні зникла мода на здоровий 

спосіб життя, стали мод-

ними «замінники щастя» 

— алкоголь, наркотики 

та куріння». Близько 

65% молодих людей у 

віці до 35 років вжи-

вають слабоалкого-

льні напої. Перело-

мити ситуацію мож-

на активною пропагандистсь-

кою кампанією здорового способу 

ладають максимум зусиль 

для інформування людей 

про загрози та небезпеки 

пияцтва, наркоманії, ін-

фекцій, що передаються 

статевим шляхом та ін-

ші. Багато волонтерів 

працюють при центрах 

соціальних служб для сі-

м’ї, дітей та молоді, при 

центрах ресоціалізації 

наркозалежної молоді 

С ТР.  2 

Охорона довкілля – проблема кожного з нас! 

Волонтери Червоного хреста у Тернополі міняли квіти 

добра на благодійні пожертви. 

Твоє здоров’я у твоїх руках! 

престижно, але ще й дуже 

приємно! Коли усвідом-

люєш, що навіть невеликий 

вклад - стаття, новина чи 

рекламний банер може 

змінювати свідомість вели-

кої кількості людей, зберег-

ти природне середовище - 

це обов'язково має радува-

ти! Приєднуйтесь до руху 

на захист довкілля! 

Волонтери що 

приймають участь в 

прибираннях в майбут-

ньому на відпочинку на 

природі не тільки не 

смітять, а ще й не 

дають смітити своїм 

товаришам! 

 

З того часу, як 

людина стала госпо-

дарем планети Зем-

ля, її діяльність обу-

мовила зміни довкіл-

ля та почала діяти 

на умови життя 

тварин. Допомага-

ти природі це не 

тільки модно і 
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ТО М 1,  В Ы ПУ С К 1  

Сьогодні необ-

хідність в роботі воло-

нтерів зросла як ніко-

ли. У зв’язку з посилен-

ням таких світових 

проблем, як винищення 

навколишнього середо-

вища, зловживання 

наркотиками, загроза 

поширення ВІЛ/СНІД, 

постала нагальна пот-

реба в тому, щоб воло-

нтери взяли на себе 

більшу частку відпові-

дальності. 

 Однією із про-

блем ,яку намагаються 

вирішити волонтери - 

це проблем безприту-

льних тварин. Вона є 

досить актуальною в 

нашому рідному місті 

– Тернополі.  

Оскільки жите-

лі міста нарікають , 

що кількість бродячих 

собак постійно зрос-

тає. Щодня до лікарів 

звертаються двоє-

троє покусаних людей.

ЩО Ж РОБИТИ , КО-

ЛИ ДРУЗІ СТАЮТЬ 

ВОРОГАМИ ? Пер-

шим кроком до вирі-

шення цієї проблеми – 

проведення волонтера-

ми стерилізації собак за власний кошт 

Згодом Микола Азаров дав розпо-

рядження провести інвентаризацію про-

блеми безпритульних тварин у насе-

лених пунктах, тобто порахувати 

кількість чотирилапих безхатче-

нків та визначити суму коштів, 

потрібних для їх належного 

утримання. Створення  

притулків - це ще один 

ефективний спосіб усу-

нення проблеми. 

За допомогою волонтерської орга-

нізації створено притулок у Дичкові. 

Узаконити притулок у Дичкові та впро-

вадити облік усіх собак пропонували те-

рнополяни на засіданні Громадської ради 

RIA. Представники міськради його проіг-

норували. 

С ТР.  3 

Культурний прорив! 

Зупинемо вбивство безпритульних тварин! 

нопільщини”; 

проведення фес-

тивалю українського 

фольклору; 

майстер-класи з 

народної творчості: з 

виготовлення ляльки-

мотанки, живопису, пи-

санкарства, вишивки; 

благодійний яр-

марок; 

конкурс читців 

“Кобзареве слово”; 

книжковий ярма-

рок; 

перегляд історич-

но-документальних фі-

льмів; 

похід у театр; 

приєднання до 

проекту «Вільний кни-

гообмін (буккросинг) у 

Тернопільській облас-

ній бібліотеці для моло-

ді; 

Вирішення проблем ку-

льтури: 

Комплексний підхід 

 

 виявлення лідерів і 

їх підготовка до во-

лонтерської роботи; 

 подолання байдужо-

сті молоді до куль-

турних і духовних 

надбань предків; 

 просвітницька діль-

ність серед школя-

рів і студентів. 

Форми реалізації проек-

ту: 

соціальна реклама; 

тренінги і лекції (з патріо-

тичного, духовного виховання); 

квест (інтелектуальна 

гра); 

Співпраця з краєзнавчим і 

художнім музеями; 

вікторина “Пам’ятки Тер-



На газетою  наполегливо працювали На газетою  наполегливо працювали 

студентки першого курсуу факультету студентки першого курсуу факультету 
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Наша адреса: 

тримання соціальних 

зв’язків, простіше 

кажучи затяжне 

часопроведення в 

Інтернеті, зокрема у 

соціальних мережах.  

Отже, насправді із 

часом проблем не-

має, є проблеми із 

мотивацією, заохо-

ченням до здійснення 

волонтерських прак-

тик. Йдеться про 

двосторонню моти-

вацію: потенційні 

волонтери самі по 

собі є немотивовани-

ми до здійснення во-

лонтерських прак-

Щодо того, 

чому студенти не 

займаються 

волонтерсь-

кою діяльні-

стю: у про-

цесі дослі-

дження до-

волі часто 

звучала фра-

за про брак 

часу. Однак 

у ході того 

ж дослі-

дження була 

сформована 

структура 

часу студе-

нтської мо-

лоді, у якій значну 

частину займає під-

тик, а організації, що 

займаються волон-

терською діяльністю 

не здійснюють спроб 

їхньої мотивації, або 

ж здійснюють їх не 

так активно, наскі-

льки це було б потрі-

бно для досягнення 

позитивного резуль-

тату. 

Чому молоді люди не беруть участі у 

волонтерстві? 

бухгалтерія: 252587 
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