
ЛІТНІ КАНІКУЛИ УКРАЇНСЬКИХ ВОЛОНТЕРІВ.

Літо в Україні цього року було спекотним не лише на пляжах, а й в осередках українських волонте-

рів. Поки деякі політики ніжилися на закордонних курортах, волонтери збирали допомогу для дітей 

та переселенців, влаштовували акції на підтримку військових на Сході України та налагоджували 

співпрацю із державним сектором. 

Громадська організація "Поруч" за три місяці літа стала надійним інформаційним партнером волонтер-
ського руху в Україні, висвітлюючи волонтерські будні та допомагаючи у реалізації  проектів. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА ПРО ВОЛОНТЕРСТВО В УКРАЇНІ

ЗВІТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ПОРУЧ"



Початок на стор. 1

Впродовж останнього місяця ак-
тивісти ГО "Поруч" не лише збирали 
звернення населення про волон-
терську допомогу, а й проводили 
опитування серед волонтерів щодо 
позитивних змін у цій сфері, а також 
перешкод, із якими їм доводиться 
стикатися. Результати дослідження 
волонтерських запитів будуть опу-
бліковані у наступному номері ін-
формаційного бюлетеня організації. 

«Сьогодні волонтерський рух є 
надзвичайно важливим для розвитку 
нашої держави. Насправді,  звичайні 
люди можуть зробити дуже багато, 
щоб покращити ситуацію в країні. 
Найголовніша місія нашої організа-
ції – популяризація волонтерства. 
Ми хочемо, аби більше людей у сто-
лиці та в інших українських містах ді-
зналися про діяльність волонтерів», 
–  зазначає виконавчий директор ГО 
"Поруч" Марія Тищенко.

ЩО ВДАЛОСЯ

ЗРОБИТИ?
Активісти Громадської організа-

ції «Поруч» випустили інформаційні 
брошури про волонтерську діяль-
ність в Україні та за кордоном. У бро-
шурах зібрано корисну інформацію 
про контакти центрів безкоштовної 
психологічної допомоги для воїнів 

АТО, діяльність організації, новини 
про волонтерство, а також цитати ві-
домих волонтерів.

Цю інформацію волонтери розда-
вали киянам та гостям міста протя-
гом усього літа. 

У червні стартувала акція "Напиши 
солдату". Волонтери збирали листи, 
листівки і дитячі малюнки на підтрим-
ку військовослужбовців Збройних 
Сил України.

 Акція набула розголосу і навіть 
вийшла за межі України. Нещодав-
но волонтер "Поруч" Ірина Дегтя-
рьова провела акцію "Лист солда-
ту" у Польщі. 

Разом з іншими небайдужими 
активістами наші волонтери допо-
магали збирати речі і продукти для 
українських військових, зокрема 
для хлопців з ДУК і 93-й бригаді.  
Також завдяки волонтерам "Поруч" 
вдалося зібрати кошти для виготов-
лення безпілотників і на  ремонт у 
дитячому інфекційному відділенні 
Центральної районної лікарні.

Протягом літа представники "По-
руч" активно поширювали інформа-
цію про волонтерство в соцмережах, 
а також збирали інформацію про во-
лонтерські організації в Україні, щоб 
видати її у формі довідника.

Волонтер Олександр Румянцев 
створив серію відеороликів на акту-
альні для України теми.

Виконавчий директор ГО "Поруч" 
Марія Тищенко презентувала робо-
ту українських волонтерів  у міжна-
родних проектах, присвячених куль-
турним і соціальним питанням. 

На державному сайті Швеції опубліко-
вано інтерв’ю про діяльність ГО "Поруч".

Громадська організація продовжує 
реалізацію соціально-освітнього про-
екту "Соціальна мобілізація громади 
для сталого місцевого розвитку". Що-
дня перед нами постають нові завдан-
ня,  щоб кожен українець долучився до 
волонтерського руху і щоб волонтери 
мали більше можливостей змінювати 
ситуацію на місцевому рівні. 

ЛІТНІ КАНІКУЛИ УКРАЇНСЬКИХ ВОЛОНТЕРІВ.
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ВОЛОНТЕРСТВО В ЦИФРАХ 

За останні 3 місяці 
волонтери "Поруч"

 опрацювали 70 запитів 
про волонтерську допомогу

 створили 6 баз із контактами 
волонтерських і громадських 
організацій 

 отримали і передали 
військовим у зону АТО 
400 листів у рамках акції 
"Напиши солдату"

 провели та підтримали 
29 проектів та акцій

 підготували та роздали киянам 
90 тисяч інформаційних 
брошур про волонтерство

ЗВІТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ПОРУЧ"



ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО 
ВОЛОНТЕРСТВО У США

 У Сполучених Штатах 
волонтери завжди викону-
вали завдання "піонерів" 
– розпізнають істотні про-
блеми та потреби задовго 
до уряду чи інших держав-
них установ та надають 
свої послуги для їх задо-
волення.

Сьогодні, за найскром-
нішими підрахунками, по-
над 50 % дорослого насе-
лення США беруть участь у 
волонтерській діяльності. 
Згідно з урядовою статис-
тикою, у 2014 році їх вклад 
у розвиток місцевих та на-
ціональних громад сягнув 
7,7 мільярдів робочих го-
дин, а внесок у ВВП США 
оцінюється у 5-6%.

У країні діє понад 500 
волонтерських центрів, за 
допомогою яких добро-

вольці можуть заявити про 
себе та вказати напрямки 
волонтерської діяльності, 
що їх цікавлять, а організа-
ції та особи, що потребу-
ють волонтерів-помічників, 
мають змогу заявити про 
свої потреби.

У волонтерському русі 
беруть участь різні верстви 
населення, незалежно від 
рівня освіти, професії чи 
доходів. Участь у волон-
терському русі є визна-
чальною перевагою при 
пошуку роботи, в резюме 
зазначаються види волон-
терської діяльності, в яких 
брав участь претендент, 
кількість годин на тиждень 
та навіть грошовий екві-
валент затраченої праці. 
Безоплатна допомога з 
боку таких фахівців, як лі-
карі, адвокати, педагоги 
посилюють їх конкурентну 
перевагу, забезпечуючи 

високу репутацію та попу-
лярність. Робота в якості 
волонтера зараховується 
при визначенні трудового 

стажу так само, як і праця 
за наймом. 

Владислав ДЕМЕНТЬЄВ

ВОЛОНТЕРИ МАЮТЬ 
БІЛЬШЕ ДОВІРИ 
ВІД УКРАЇНЦІВ, НІЖ 
ВЛАДА. РЕЗУЛЬТАТИ 
ОПИТУВАННЯ

Найбільший рівень до-
віри серед українців сьо-
годні мають волонтерські 
організації, а найменше 
довіряють судам, проку-
ратурі та російським ЗМІ. 
Про це свідчать дані до-

слідження, проведеного 
Фондом “Демократичні 
ініціативи” та соціоло-
гічною службою Центру 
Разумкова у другій по-
ловині липня 2015 року, 
повідомляє ВВС Україна.

Опитування провели 
у всіх регіонах Украї-
ни, окрім Криму та не-
підконтрольних Україні 
районів Донбасу. Було 
опитано 2011 громадян, 

теоретична похибка до-
слідження – 2,3%.

За даними опитування, 
волонтерам переважно 
або повністю довіряють 
67% українців (не довіря-
ють – 23%). Це – найви-
щий показник серед усіх 
державних та соціальних 
інститутів в Україні.

Також серед лідерів до-
віри: церква (62% дові-
ри), Збройні сили України 

(55%), добровольчі ба-
тальйони (53%) та громад-
ські організації (46%).

Українським ЗМІ дові-
ряють 47% респонден-
тів, однак не довіряють 
майже стільки ж – 45%. 
Причому за півроку з 
останнього опитування у 
грудні 2014 року рівень 
довіри до українських 
медіа скоротився більше 
ніж на 10%.
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Сьогодні волонтери, 
які впродовж останнього 
року допомагали державі 
в соціальній, медичній та 
оборонній сферах, ма-
ють унікальний шанс вті-
лювати свої ініціативи на 
офіційному державному 
рівні. 

Таку можливість кож-
ному волонтеру дають 
майбутні вибори до міс-
цевих органів влади, 
що відбудуться у жовтні 
2015 року. 

Ми переконані, що 
сьогодні настав час во-
лонтерам заявити про 

себе. Вибори місцевої 
влади нарешті дозволять 
активістам не нарікати 
на систему, а змінити її 
зсередини. Критикува-
ти корумповану владу, 
чи самому контролюва-
ти прозорість фінансів, 
лаяти чиновників за без-
діяльність, чи втілювати 
інноваційні проекти, го-
ворити про децентралі-
зацію, чи втілювати її на 
практиці? Вибір за вами.

Волонтерський досвід 
і прагнення змін – це те, 
що сьогодні потрібне дер-
жаві. 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ПОРУЧ" З НАГОДИ 

МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ У ЖОВТНІ 2015 
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ÞÐІÉ ÁIÐÞÊÎÂ,
çàñíîâíèõ ãðóïè

âîëîíòåðіâ «Êðèëà Ôåíіêñà»,
ðàäíèê ÏðåçèäåíòàÓêðàїíè

"Ìîæíà ñìіëèâî ðîçäîâáàòè öі äåïàðòàìåíòè,
і ðîáèòè âñå ç íóëÿ. Òàê, áóäå 2-3 äíі, êîëè
íå áóäå íіÿêà äîñòàâêà ôóíêöіîíóâàòè - âîëîíòåðè 
ïіäõîïëÿòü, їì íå âïåðøå. Ìè òÿãàëè áîєïðèïàñè,
ìè òÿãàëè ðіçíèé âñÿêå. Ìè ìîæåìî öå çðîáèòè". 

ËÅÑß ËÈÒÂÈÍÎÂÀ,
âîëîíòåð Êèїâñüêîãî öåíòðó

äîïîìîãè ïåðåñåëåíöÿì
"Ôðîëіâñüêà, 9/11"

"Ùîðàíêó íà ïîðîæíіé Ôðîëіâñüêіé æèâå òèøà. 
Ùîðàíêó ÿ áîþñÿ, ùî îñü ñüîãîäíі, îñü ïðÿìî ñüîãîäíі 
âñі íàðåøòі çëàìàþòüñÿ. ß íå çíàþ, ùî çìóøóє âñіõ öèõ 
äèâîâèæíèõ ëþäåé îñü óæå ìàéæå ðіê ïðèõîäèòè ñþäè 
êîæíó âіëüíó õâèëèíó. Òóò íå ïëàòÿòü çàðïëàòó. 
Òóò íåìàє êàð'єðíîãî çðîñòàííÿ. Òóò íåìàє íі÷îãî, 
êðіì ùîäåííîї ðîáîòè. Їì íå çàâæäè âäàєòüñÿ ïîїñòè 
àáî õî÷à á âèïèòè ÷àþ. Çàòå âîíè êðàùå çà âñіõ çíàþòü, 
ùî ïîòðіáíî òèì, õòî ïðèéøîâ ïî äîïîìîãó і ÷èì ìè 
ìîæåìî äîïîìîãòè, à ÷èì - íі. Âîíè ïåðåæèâàþòü 
êîæåí çà ñâîþ ìàëåíüêó äіëÿíêó ðîáîòè 
і íàìàãàþòüñÿ çðîáèòè âñå, ùî ìîæóòü". 

ÒÅÒßÍÀ ÐÈ×ÊÎÂÀ,
âîëîíòåð,  ïðåäñòàâíèê

Ìіíіñòåðñòâà îáîðîíè
 Óêðàїíè

 

"Âçàãàëі, òðåáà çâіëüíÿòè 80% ñïіâðîáіòíèêіâ 
(Ìіíîáîðîíè, - Ðåä.). Àäæå âîíè áіëüøå 10 ðîêіâ 
ïðàöþâàëè ðàçîì, і âæå íå ìîæóòü â ñèëó ðіçíèõ 
îñîáèñòèõ ïðè÷èí äіÿòè іíàêøå. Àëå ìè íå ìîæåìî 
âñіõ çâіëüíèòè - òðåáà íàáèðàòè íîâèõ ëþäåé і,
ÿê âіðóñ, òóäè çàïóñêàòè, à їõ òåæ òðåáà íàâ÷èòè".
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Дуже часто 

громадські діячі 

комплексують, 

що не готові брати 

участі у виборах, 

бо не мають 

спеціальних знань. 

Водночас, 

в Україні є 

багато Інститутів 

політичної освіти, 

які допоможуть 

кандидатам. 

Волонтери  

"Поруч" також готові 

надавати юридичну 

та інформаційну 

допомогу тим, 

хто йде в політику 

заради змін. 

Ми впевнені, 

що разом 

зможемо змінити 

ситуацію на краще!
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