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Піклуючись про щастя інших, 
знаходиш своє власне!



Волонтерська робота – це…

 будь-яка соціальна, 
суспільно корисна, 
неприбуткова та 
вмотивована діяльність 
волонтерів, що 
здійснюється шляхом 
виконання робіт, надання 
послуг фізичним, 
юридичним особам та 
суспільству в цілому 



Волонтерський рух в Україні

 Найчисельнішою групою 
волонтерів, які працюють у 
соціальній сфері, є 
студентська молодь
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Як вплинуло волонтерування на наше 
професійне становлення?

• Волонтерує 15 років

• К. пед. наук, доцент

• Голова виконкому ВГЦ 
“Волонтер”

• Керівник понад 15 соц. 
Проектів та 40 наук. 
праць

Журавель 
Тетяна

• Волонтерувала 10 років

• К. пед. наук, доцент

• Заст. дир. Інституту 
людини

Клішевич
Наталія

• Волонтерує 19 років

• К. пед. наук, доцент, 
заступник голови ради 
ВГЦ “Волонтер”

• Керівник понад 20 соц. 
проектів та 60 наук. 
праць

Лях Тетяна

• Волонтерує 10 років

• Координатор проектів 
ВГЦ “Волонтер”

• Грант Президента 
України на волонтерську 
ініціативу

• Аспірантка

Сергеєва
Катерина

• Волонтерує 8 років

• Майстер-тренер ВГЦ 
“Волонтер”

• Грант Президента 
України на волонтерську 
ініціативу

• К. пед. наук, ст. викладач 

Снітко
Марина

• Волонтерувала 12 років

• Автор 20 наук. праць

• К. пед. наук, ст. викладач

Тимошенко 
Наталія



Передумови виникнення 
волонтерського руху в Україні

 Прийняття християнства
 Діяльністна любов до ближнього
 Приклад благодійних справ 

можновладців
 Благодійність церковна
 Милосердні справи громади
 Меценатство та благодійність 

світські
 Виникнення благодійних 

організацій
 Спрага до благодійності (СРСР)
 Нестача робочої сили для 

реалізації соціальних програм
 Бажання допомогти в скрутний 

для країни час



Напрями діяльності студентських 
волонтерських груп

Профілактичний Інформаційно-
просвітницький

Рекреативний Реабілітаційний

Соціально-
рекламний

Соціально-
побутовий

Охоронно-
захисний

Фандрей-
зинговий



Суб’єкти, які здійснюють підготовку студентів-
волонтерів в Україні

ВНЗ

Державні 
соціальні 
служби

Громадські 
об'єднання 



Чим для мене є волонтерство?

27%

20%

8%

17%

8%

17%

3%

Опитано 454 особи

Професійний розвиток

Життєва позиція

Робота в команді

Частина мого "Я"

Можливість бути 
лідером

Можливість втілити 
власний задум

Інше



Волонтерські програми Інституту людини й 
ВГЦ “Волонтер” (співпраця з 2008 року)

Мері Поппінс

•Соціально-педагогічна 
підтримка дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, що 
перебувають у 
Притулках для дітей

Крила надії

•Соціально-педагогічна 
підтримка дітей, які 
знаходяться на 
довготривалому 
лікуванні

Робота з 
ув'язненими

•Попередження ВІЛ та 
ризикованої поведінки
серед вихованців
колоній для 
неповнолітніх України



Волонтерські програми Інституту людини й 
ВГЦ “Волонтер” (співпраця з 2008 року)

Профілактика 
ВІЛ/СНІДу

• Розробка 
профілактичних 
ігор, проведення 
тренінгових занять

ЄВРО 2012

• Координація 
волонтерських 
груп у сервісних 
центрах 
волонтерів 
приймаючого 
міста

Попередження
домашнього
насильства над 
дітьми

• Розробка 
профілактичних 
ігор та тренінгових 
занять



Волонтерські програми Інституту людини й 
ВГЦ “Волонтер” (співпраця з 2008 року)

Тренінгова служба

•Соціально-педагогічна 
профілактика 
девіантної поведінки 
підлітків та молоді

У двори до 
дітвори!

•Організація 
змістовного дозвілля 
дітей в умовах 
вуличного простору

Допомагати легко

•Подарунок для друга

•Тепла зима

•Мистецькі вечори

•Твоя дорога

•Врятуймо життя

•Допомога бійцям АТО 
та  біженцям



Готові ділитися досвідом і закликаємо 
робити світ кращим!

Інститут людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка

Всеукраїнський громадський центр 
“Волонтер”

 +38-044-227-63-03

 vgc_volunteer@ukr.net

 м. Київ, 
вул. Довженка, 2, кім. 53

 +38(044)5539783

 il@kubg.edu.ua

 м.Київ, 
проспект П. Тичини, 17 


