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ВОЛОНТЕРСТВА ЦЬОГО ЛІТА
Для тих, хто хоче допомогти - немає перешкод. Сьогодні існує безліч волонтерських програм, як в 

Україні, так і за кордоном. Для більшості з них – не потрібна спеціальна підготовка, допомагати мож-

на за фахом, приділяючи додатковій роботі кілька годин у день чи тиждень або ж працюючи вдома.

Ми зібрали найактуальніші  пропозиції волонтерства цього літа - від допомоги бійцям АТО,  до між-

народних волонтерських програм.
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Початок на стор. 1

Допомога переселенцям
Після незаконної анексії  Криму 

Росією та початку Антитерорис-
тичної операції на сході України 
понад мільйон українців були зму-
шені переїхати, часто беручи з со-
бою лише маленьку валізу із най-
необхіднішими речами. Волон-
терські організації допомагають 
переселенцям із пошуком житла, 
місця роботи, забезпечують хар-
чами, речами, надають психоло-
гічну допомогу дорослим і дітям, 
тому тут завжди потрібні люди, які 
готові долучитися до допомоги. 
Серед найвідоміших - "Ресурсний 
Центр для внутрішньо переміще-
них осіб", "Крим SOS", "Донбас 
SOS", "Восток SOS", "Коорди-
наційний центр допомоги виму-
шеним переселенцям", "Карітас 
України".

У Києві вільні руки щодня потрібні 
для Волонтерського центру "Фро-
лівська, 9/11".

"Центр зайнятості вільних людей", 
що допомагає в працевлаштуванні 
вимушених переселенців із Криму 
та сходу України, також гостро по-
требує волонтерів.

Волонтери для армії
Волонтери для армії потрібні не 

тільки в місцях активних бойових 
дій, а навіть більше – на мирних те-
риторіях, оскільки кожен може до-
помогти військовим шляхом збору 
матеріальної допомоги, продуктів 
харчування, закупівлею на зібрані 
кошти необхідного якісного обмун-
дирування. Серед найвідоміших 
волонтерських проектів – “Повер-
нись живим”, "Крила Фенікса", "Ар-
мія SOS", "Народний тил" та багато 
інших.

Допомога українській 

армії своїми руками
Якщо у вас немає можливості до-

помогти українським бійцям у АТО 
фінансово чи матеріально, великим 
внеском для поліпшення захисту 
воїнів на передовій стане участь у 
плетінні маскувальної сітки. Осе-
редки плетіння є в різних містах 
України, їхні контакти можна легко 
знайти на сторінках "Маскувальна 
сітка для армії руками волонтерів" і 

"Не вистачає рук" у Facebook. 
У столиці долучитися до плетіння 

маскувальних сіток можна у Націо-
нальному музеї літератури (щодня, 
окрім неділі, з 9 до 17.00, ініціатор 
- Анжеліка Рудницька).  

Психологічна та медична 

допомога бійцям АТО
Значний пласт волонтерської 

роботи – допомога військовим 
шпиталям та психологічна реабілі-
тація військових, які повертають-
ся із зони АТО. Сьогодні в цьому 
напрямку працює "Волонтерська 
сотня", "Допомога Головному вій-
ськовому клінічному госпіталю", 
"Центр допомоги військовим та 
пораненим". Крім того, адресною 
психологічною допомогою вій-
ськовим та їхнім сім'ям займається 
проект "АТО герої". 

Освітні проекти
Багато волонтерських вакансій 

можна знайти в освітній сфері, 
при цьому педагогічна освіта тут 
зовсім не потрібна і працювати 
можна навіть віддалено, тобто на 
комп'ютері. 

Зокрема, благодійний фонд "Маг-
нетікван.орг" шукає волонтерів для 
перекладу освітніх онлайн курсів. 
Це новий довготривалий проект, 
що має на меті українізацію без-
коштовних відео-лекцій провід-
них світових курсів Khanacademy, 
Coursera, Udacity, Udemy тощо. Мі-
сією цього проекту є популяризація 
в Україні індивідуального навчання 
з використанням новітніх інтернет-
технологій.

Міністерство освіти і науки Укра-
їни запрошує волонтерів у літні 
мовні табори. Необхідні волонтери, 
котрі володіють англійською мовою 
та зможуть присвятити від двох до 
трьох тижнів свого часу школі. 

Крім того, волонтерська допо-
мога потрібна і бібліотекам. Цього 
року всі охочі можуть взяти участь у 
"Бібліотечному літі" від Національ-
ної бібліотеки України для дітей 
(вул. Баумана, 60). 

Дитячі будинки
Якщо ви бажаєте відвідува-

ти сиротинці і допомагати дітям, 
пам'ятайте, що працювати з дітьми 
– дуже відповідальне завдання і 

до волонтерів дитячих будинків, 
як правило, є певні вимоги. Тому 
приєднуйтесь до волонтерських 
спільнот, які допоможуть з необхід-
ною інформацією та підготовкою. У 
соціальних мережах діють такі во-
лонтерські групи: «Допомогти так 
просто!», благодійні фонди «Бла-
годетель» та «Благомай», волон-
терська ініціатива «Стій за дітей», 
міжнародний благодійний фонд 
«НАБАТ». 

Робота в музеї
З волонтерами працюють майже 

всі найбільші музеї світу, й україн-
ські музеї також не винятки. 
Державний природознавчий музей 
цінує будь-яку допомогу, запрошу-
ючи до організації освітніх проек-
тів, комунікаційної чи виставкової 
діяльності. Окрім цінного досвіду, 
керівництво обіцяє також особливі 
заохочення від музею. 
Тим часом, Національний центр 
народної культури «Музей Івана 
Гончара» запрошує волонтерів до-
лучитися до спільного творення ін-
терактивної, залучаючої, експери-
ментальної, мистецької виставки 
«3D-простір Кричевського: від на-
родної орнаментики до модерну і 
сучасності», що відбудеться у трав-
ні – липні 2015.

Міжнародне волонтерство
Для тих, хто хоче поєднати роботу 
із туризмом, існують безкоштовні 
можливості міжнародного волон-
терства. Організатори надають 
харчування та проживання для 
"довгострокових" волонтерів.
Волонтерство в ООН, робота з 
дітьми в школах Венесуели, про-
грама в Північній Ірландії, про-
грама у нью-йоркському офісі 
організації "Лікарі без кордонів", 
екопрограма в Бразилії. Про ці 
та інші програми дізнавайтесь на 
сайті www.poruch.ua
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ВОЛОНТЕРИ «ПОРУЧ» 

ПІДГОТУВАЛИ СЕРІЮ ВІРУСНИХ 

КАРТИНОК З МЕТОЮ 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІДЕЇ 

ВОЛОНТЕРСТВА У СОЦІАЛЬНИХ 

МЕРЕЖАХ.

“Ми  хочемо привернути увагу 
користувачів інтернету до 

проблем, які зараз найбільш акту-
альні для нашої держави – в осно-
вному вони стосуються низького 
забезпечення військових у зоні АТО. 
Також є затребуваною допомога 
для переселенців зі сходу. На сайті 
www.poruch.ua ми публікуємо кон-
такти волонтерських організацій, 
які працюють за цими напрямками. 
Ми закликаємо людей приєднува-
тись до нас і надсилати ідеї, які по-
пуляризують волонтерство на адре-
су kievporuch@ukr.net», – повідомля-
ють волонтери «Поруч».

ПОВОЄННИЙ ДОСВІД 

АЗЕРБАЙДЖАНУ МОЖЕ БУТИ 

ЦІКАВИМ ДЛЯ УКРАЇНИ, - МАРІЯ 

ТИЩЕНКО, ВИКОНАВЧИЙ 

ДИРЕКТОР ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОРУЧ»

З третього до сьомого травня у 
Баку тривав з'їзд лідерів гро-

мадських організацій з 19-ти країн 
світу, присвячений окупації  зброй-
ними силами Вірменії міста Шуші 
Азербайджану. 

Україну на цьому заході представля-
ла Марія Тищенко, виконавчий дирек-
тор громадської організації «Поруч».

На конференції були висвітлені 
актуальні проблеми, що стосують-
ся звільнення окупованої території 
Азербайджану - центру Нагірного 
Карабаху міста Шуші. 

«На жаль, в Україні не вистачає на 
все ресурсів і волонтери змушені 
представляти державу в тому числі 
на дипломатичних фронтах. Поїздка 
у Азербайджан дала розуміння, які 
подальші перспективи і виклики нас 
чекають у напрямку роботи з окупо-
ваними територіями. Азербайджан 
намагається привертати увагу до 
проблеми шляхом залучення міжна-
родного громадського сектору. На 
державному рівні вони зуміли зібра-
ти громадськість з 19-ти країн світу, 
щоб презентувати історію конфлікту 
і підписати декларацію партнерства. 
Далі ці партнери будуть у своїх кра-
їнах проводити серію культурних 
заходів на підтримку Шуші. Таким 
чином інформація буде поширю-
ватися. Нашій державі і, зокрема, 
громадським організаціям потрібно 
переймати такий досвід», - резюму-
вала Марія Тищенко.
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Президент України Петро Порошенко на-
городив орденом княгині Ольги III ступе-

ня 17 жінок-волонтерів та громадських акти-
вісток. Про це йдеться в указі №280/2015, 
оприлюдненому на сайті глави держави.

Орденами нагороджені волонтери благо-
дійного фонду “Армія СОС”, громадської 
організації “Народний фронт”, громадської 
організації “Автогромада”, благодійного 
фонду “Добровольці”, благодійної організа-
ції “Благодійний фонд “Сестра милосердя”, 
а також головний лікар Луганського облас-
ного будинку дитини №2.

Нагороди присвоєно за громадянську муж-
ність, вагомий особистий внесок у розвиток 
волонтерського руху, зміцнення обороноз-
датності і безпеки Української держави.

ПРЕЗИДЕНТ НАГОРОДИВ ЖІНОК-ВОЛОНТЕРІВ
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Цитати волонтерів
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