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Майстерня 
громадянина 

Розділ 7
Як волонтерство змінює світ

«Волонтери — це звичайні люди». Відмінність лиш у тому, що вони жертвують 
частину свого часу, щоб зробити певне благо для суспільства. Волонтери 
віддають час, але натомість вони отримують не лише знання, вони також 
отримують можливість розвиватися самим і розвивати власні проекти.

Юлія Тернова, волонтер одеського проекту «Impact Hub Volunteer Service»

Не буде перебільшенням сказати, що саме завдяки волонтерам у 2014 році країна 
зберегла свій суверенітет, зупинила російську агресію на Сході та відновила 
боєздатну армію з високим моральним духом.

Михайло Матяш, громадський діяч, доктор медичних наук, професор 

Спектр діяльності волонтерів дуже широкий. Зокрема, їхня діяльність 
спрямована на тих, хто потребує допомоги — це хворі, люди з інвалідністю, 
літні люди, безробітні, бездомні, безпритульні особи, багатодітні сім’ї та 
сироти, інші кризові категорії населення. 

Громадянська реклама

ПЕРЕВАГИ ВОЛОНТЕРСТВА
 9 нові знайомства
 9 хороший досвід
 9 додаткові знання
 9 можливість подорожувати

Поради	для	тих,	хто	хоче	стати	волонтером:
 � варто	звернути	увагу	на	своє	оточення. Можливо, хтось із ваших зна-

йомих уже має досвід волонтерства та може дати корисні поради;
 � самостійний	пошук	в	Інтернеті. Набравши в пошуковій стрічці вислів 

«Як стати волонтером?», ви зможете опинитися на сайтах не одного де-
сятка вітчизняних благодійних та громадських організацій, які постій-
но працюють із волонтерами;

 � навчання	 в	 організаціях,	 які	 здійснюють	 підготовку	 волонтерів.  
На сьогодні в Україні є кілька організацій, які фокусують свою діяль-
ність на підготовці волонтерів.
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Цікаво знати 

 � Українці розповідають, як роблять світ кращим ― #Яволонтерю.
 � Європейська волонтерська служба (http://www.sii.org.ua/uk/evs) — 

один з проектів Європейської комісії та частина програми «Еразмус+». 
 � Волонтерська платформа (http://volonter.org).
 � Українська волонтерська служба (Ukrainian Volunteer Service, http://

volunteer.country).

Як стати волонтером, взявши участь  
у суспільній акції школярів «Громадянин» 

Беручи участь в акції «Громадянин», учнівські ко-
манди виявляють актуальні проблеми на рівні навчаль-
ного закладу, мікрорайону, села, району, міста тощо і 
пропонують можливі варіанти їхнього вирішення. 

ЕТАП	1.	НАШІ	ПРОБЛЕМИ	
Метою цього етапу є визначення важливих проблем місцевості та жит-

тя громади, обговорення їхньої актуальності.
Складіть список таких проблем і запишіть його на дошці. Спільно про-

аналізуйте кожну з них. Під час обговорення варто звернути увагу на при-
чини виникнення тієї чи іншої проблеми, її важливість для місцевої грома-
ди, перспективи вирішення. 

Перелік типових проблем, що можуть бути об’єктом дослідження.
 � Історичні: дослідження історії окремих людей, вулиці, населеного пунк-

ту, історичних пам’яток, різноманітних документів тощо.
 � Інфраструктурні: велосипедні доріжки, пішохідні переходи, стан доріг 

та тротуарів, місць громадського користування тощо.
 � Допомога військовим та людям із зони бойових дій: збір коштів та 

речей, турбота про поранених, опіка сімей, які втратили рідних людей. 
 � Права людини: свобода слова, пересування, віросповідання, боротьба з 

насильством, толерантність, участь у виборах тощо.
 � Шкільні проблеми: інтеграція дітей з особливими потребами та дітей 

із дитячих будинків, культура спілкування у школі, впорядкування шкіль-
ної території, відсутність спортивного інвентарю, книг, комп’ютерів, 
проблеми, пов’язані зі шкільним дозвіллям.

 � Екологічні: відсутність та збереження зелених насаджень, забруднення 
довкілля, здоровий спосіб життя, енергозбереження, економія води, сор-
тування сміття.

ЕТАП	2.	НАША	ПРОБЛЕМА
Метою роботи на цій стадії проекту є вибір однієї проблеми та збір пов-

ної інформації, що її різнобічно характеризує.
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Вибір	проблеми
Під час організованого обговорення, учні демократичним шляхом ви-

значають одну проблему, яка є для них найбільш цікавою та посильною 
для вирішення.

Рекомендуємо	такий	план	дослідження	проблеми.
 � Визначення джерел інформації.
 � Розподіл обов’язків щодо збору та опрацювання інформації.
 � Обговорення основних правил збору інформації.

ЕТАП	3.	НАШ	ПЛАН	ДІЙ.	Способи	розв’язання	проблеми
Етап має на меті визначення способу вирішення проблеми, який під-

тримує більшість класу. 
Головним завданням цього етапу є систематизація та аналіз отримано-

го матеріалу, планування діяльності щодо розв’язання проблеми.
Визначте серед членів місцевої громади тих, хто зацікавлений у розв’я-

занні визначеної проблеми, а також форми їхньої можливої участі в акції. 
Подумайте, як уникнути перешкод та залучити до справи широкий загал. 

ЕТАП	4.	НАШІ	ДІЇ.	Вирішення	проблеми
Етап передбачає спробу повністю чи частково реалізувати свій варі-

ант розв’язання проблеми, організовуючи різноманітні заходи школярів 
(звернення у місцеві органи законодавчої чи виконавчої влади, публікація 
своїх пропозицій у засобах масової інформації, виступи по радіо чи телеба-
ченню, залучення до цієї роботи комерційних структур, звернення до гро-
мадських організацій, фондів тощо). З іншого боку, школярі, якщо це їм під 
силу, можуть самостійно розв’язати проблему безпосередньо через свою 
практичну участь у різноманітних толоках, доброчинних акціях, фестива-
лях та ін. Найбільш оптимальним є вирішення проблеми, яке передбачає 
поєднання діяльності владних структур з участю школярів, громади тощо.

ЕТАП	5.	ПУБЛІЧНА	ПРЕЗЕНТАЦІЯ	на	рівні	місцевої	громади
Успішне представлення результатів дослідження може бути поштов-

хом до нових пропозицій і можливостей щодо подальшого вирішення 
проблеми.

Презентація може відбуватися у формі конкурсу проектів у своїй школі, 
місті, районі, області. Слухачами можуть бути учні школи, громадськість 
населеного пункту або державні чи інші структури. Ви можете запросити 
на обговорення результатів роботи над проектом усіх дорослих, які вам 
допомагали. 


