
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звертаючись до проблем  волонтерства , ми по суті 

звертаємось до такого загону людей, які розумом і серцем 

розуміють і відчувають болі, труднощі, радощі і печалі інших 

людей. І, як стверджують самі учасники цього руху, це 

прекрасний стан душі.  

    

 

 

 

 

 

 

 

   

Звичайно, не слід 

думати, що всі бажаючі можуть 

бути 

волонтерами .  

 У будь-якому великому чи невеликому місті є люди, яким 

не нудно. Вони вміють слухати і виживати. Інколи вони 

занадто переобтяжені, а інколи зосереджені. В них величезна 

сила гумору, вони - генератори нових ідей. Вони працюють у 

громадських організаціях. 

Ми повторюємо: волонтер - це людина, яка безкоштовно 

допомагає некомерційним організаціям. Безкоштовно - не 

значить без грошей. У відповідь він отримує нову професію або 



позбавиться самотності. Чи, може, у вас взагалі немає 

проблем? Тоді для вас настав час стати волонтером і 

допомагати іншим людям вирішувати їхні проблеми. 

  Інколи робота по догляду за важкохворими дітьми або тими, 

хто при смерті, пов'язана з важкими фізичними навантаженнями. 

Волонтер має 

оцінити власні сили. 

Чи зможе він 

витримати 

важке моральне 

і фізичне 

навантаження, що 

потрібно 

при роботі з хворими 

дітьми? В усякому разі він 

має бути готовим до того, що 

волонтерство - не просто задоволення або розвага. Це ще й 

робота, яка потребує чималих сил та енергії.  

  



Одним із напрямів волонтерської діяльності є робота з 

дітьми. Серед організацій, що працюють з дітьми, є і дитячі 

притулки, і дитячі "Телефони довіри", і підліткові клуби, і 

театри, й інноваційні школи, і реабілітаційні центри для 

хворих дітей та дітей-інвалідів. Різноманітність структур 

дозволяє запропонувати волонтерам такі види роботи: 

 

 

 
 

 

 

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   



  

 

Волонтери Червоного  

хреста у Тернополі 

міняли квіти добра на 

благодійні пожертви. 

Аби отримати квітку 

достатньо було 

пожертвувати гроші на 

благодійність. Акцію 

провели уже вчетверте. 

Цьогоріч зібрані гроші 

витратять на продукти та засоби 

гігієни для одиноких літніх людей. За інформацією 

організаторів 

акції зібрали трохи більше п'яти тисяч гривень. Коли акцію 

"Квіти добра і милосердя" проводили вперше, то гроші 

збирали на вітаміни для дітей, хворих на туберкульоз. Згодом 



завдяки такій акції допомогу отримали онкохворі діти і 

ветерани Тернопільщини. Квітка у подарунок за допомогу - 

символічна. 

In different countries You don't need any special skills to 

volunteer in a hospital and it is up to you how much of your time you 

dedicate. Learn about types of volunteering roles you can do and the 

benefits of volunteering. You must be over 16 to volunteer. If you 

have a criminal record you will be asked to declare this. You may be 

asked to get a criminal records check. 

 

 

За кордоном не 

існує проблеми нестачі волонтерів,проте в 

Україні,зокрема у Тернополі,дуже мало молодих людей,які 

зголошуються на цю нелегку роботу.  

 



“At the heart of volunteerism are the ideas of service and solidarity 

and the belief that together we can make the word 

a better place. In that sense, we 

can say that volunteerism is the 

ultimate expression of what 

the United Nations is all 

about”.  

У серці 

волонтерства 

зібрані ідеї служіння і 

солідарності і віри в те, що разом ми можемо зробити цей світ 

кращим. У цьому сенсі можемо сказати що волонтерство – це 

кінцевий вираз головної мети існування ООН. 

 Кофі Анан, 7-ий секретар ООН 

Практичне 
заохочення 

Привілеї 

• спілкування з 

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

• 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;  



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. 



Я к  з б і л ь ш и т и  
к і л ь к і с т ь  

в о л о н т е р і в ?  

Проводити 
тренінги 

Флеш-моби 

Створювати 
групи у 

соціальних 
мережах 

Розміщення 
оголошень в 

газетах 

Стажування   
за кордоном 



Волонтерство проявляється у різних сферах благоустрою 

міста: 

  Прибирання парків; 

  Насадження клумб; 

 Висадка дерев;

  Очистка водойм; 

  безпритульними, Робота з тваринами(

підготовка годівниць для птахів узимку)  

у сфері соціальної роботи: 

 допомога соціальним закладам  



 допомога людям з особливими потребами, (зокрема, 

супровід)  

 супровід пенсіонерів, інвалідів  

 соціальне репетиторство(потребуючих дітей,дітей з 

інтернатів) 

 професійні консультації (юридичні, психологічні)  

 просвітницька робота (розробка соціальної реклами, 

поширення соціальної реклами)  

 ресоціалізація колишніх ув’язнених (допомога при 

виробленні документів тощо),  

 пожертви одягу, речей, грошей  

 збір коштів та речей. 

У сфері культури: 

 допомога на масових заходах (фестивалях, концертах)  

 промоція культурних закладів міста  

 

 

 

 

 

 

 



Як підсумок хочу зазначити, що у ході роботи в групах було 

напрацьовано  кроки, покликані сприяти розвитку волонтерства у 

Тернополі,а також сприятимуть формуванню єдиного 

простору для поширення та популяризації волонтерства у 

нашому місті, виведення його на новий щабель розвитку, а 

відтак якісного перетворення нашого міста за допомогою 

активізації зусиль його мешканців. 

 
1. What is volunteering? [Електронний 

ресурс]. – Доступно з: 

http://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/volunteering/

schools/volunteer.htm.  

2. Можливості для волонтерів. [Електронний ресурс]. – 

Доступно з: http://krotus.org/volunteering.  

3. Volunteering in the Europe an Union – An Overview. 

[Електронний ресурс]. – Доступно з: 

http://www.sociopoliticalobservatory.eu/uploads/tx_aebgppublicati

ons/Working_Papier_no_2_Observatory_Volunteering_in_the_EU_O

verview.pdf  

 4. RED CROSS TERNOPIL[Електронний ресурс].– Доступно з: 

http://redcross-te.blogspot.com. 

http://redcross-te.blogspot.com/

