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Вступ  

 Останнім часом у Польщі та Україні  дуже швидко розвивається  

волонтерська робота, маючи широку громадську підтримку та повагу. 

Незаперечним є факт, що волонтаріат є формою громадянської освіти, у 

якій беруть участь усі, які вирішили займатися таким видом діяльності. 

Долучаючись до волонтаріату молоді люди навчаються, пізнають нові 

сфери життя, середовища, поведінки, використовують власні вміння, 

розвивають інтереси,  здобувають досвід у нових сферах, пізнають інші 

культури та іноземні мови.  Часто це вони є “вчителями” для тих, кому 

надають допомогу.  

 Однак давно минули вже часи, коли робота, яка виконувалася на 

громадських засадах не вимагала підготовки. Теперішня волонтерська 

робота вимагає підготовки учасників до її виконання, особливо тоді, коли 

стосується так званих важких середовищ:  дітей та молоді з проблемних 

родин (з алкогольними проблемами, неповних, бідних) та 

неповносправних, або ж затримкою розумового розвитку.  

 Ця публікація містить мінімум інформації на тему волонтаріату та 

цікавих методів терапевтичної роботи, які можуть використовувати 

волонтери у своїй роботі з дітьми та молоддю. Утворена на основі 

польсько-українського обміну досвідом між волонтерами та виховниками 

з обидвох  країн – зустрічі, яка відбулася на зламі червня та липня 2004 

року у Львові.  

Порадник для волонтера може допомогти як новим волонтерам, їх 

лідерам та опікунам, а також усім тим, які прагнуть своїм часом та 

працею служити дітям та молоді, яка перебуває під загрозою суспільної 

маргіналізації.  
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2.  Я - волонтер 

 Волонтер по інакшому це доброволець, помічник, філантроп, 

Прометей, суспільник, альтруїст. Згідно словника іншомовних виразів з 

лат. volontarius це добровільний, військовий  практикант, працюючий без 

винагороди для навчання професії. Серед так багатьох синонімів та 

визначень волонтаріату варто вибрати собі ті, які найвлучніше 

окреслюють нас як волонтерів та створити дефініцію волонтаріату 

найкращу для середовища та групи, у якій діємо.  

 Утворене Центром Волонтаріату у Польщі визначення звучить:  

Волонтер це особа, яка здійснює  безоплатну, свідому, добровільну 

діяльність для інших, які виходять поза родинно-дружньо-

приятельські стосунки.  

Так зрозумілий волонтаріат є привабливим особливо для молодих осіб, 

адже надає їм можливість для розвитку власних здібностей та 

індивідуальності, виконання конкретних заходів з метою допомоги іншим 

та  черпання задоволення з придатності загубленим, переживаючим 

труднощі та потребуючим підтримки людям, особливо, якщо допомога 

спрямована в сторону дітей та молоді, яка походить з т.зв. важких 

середовищ.  Волонтери є також величезним шансом для значної  кількості 

громадських організацій  та програм, без участі яких  багато з заходів не 

були би такими вдалими та творчими.  

Волонтери працюють завжди там, де це є потрібним, у кожній сфері 

суспільного життя, поза тим волонтером може бути кожен, хто 

свідомо діє для інших. При чому свідомість розуміється як добрий 

психічний стан, який уможливлює позитивну діяльність задля свого 
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середовища.  Це є діяльність  для інших – свідома,  добровільна і 

безплатна.  

 
3.  Волонтер в організації  

Для чого в наших організаціях потрібні волонтери? 

• можуть виконувати роботу, яка не є охоплена політикою 

штатних одиниць; 

• не за кожну роботу можна заплатити; 

• вводять новий вимір у нашу організацію;  

• мають нові  ідеї, не є обмежені структурою організації;  

• утворюють додаткову групу людей залучених у місію нашої 

організації; 

• надають більше  вірогідності  нашій діяльності; 

• особисто поширюють місію нашої організації посеред людей; 

• шукають кошти; 

• їх діяльність є формою скерування громадянської активності; 

• це є певний спосіб громадського контролю увірогіднюючий  

нашу діяльність серед членів локальної громадськості 

 

 Організації які приймають волонтера повинні дотримуватися 

наступних принципів: 

• волонтер має права і потрібно забезпечити їх повагу; 

• робота волонтера та штатного працівника повинна мати 

взаємодоповнюючий характер; 

• волонтер підвищує якість  послуг, які надіються і ніколи не 

повинен виконувати роботу, яку охоплює штатна політика; 
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• волонтер не повинен бути прийнятий на місце попередньо 

працюючого штатного працівника; 

• обидві сторони повинні бути проінформовані про свої 

компетентність та відповідальність; 

• волонтер не повинен нести фінансові витрати пов’язані з 

виконуваною роботою; 

• інтереси волонтера повинні охоронятися і не можна здійснювати 

на нього морального тиску схиляючи до виконання завдань, які 

не відповідають його переконанням.  

 

10 мотивуючих волонтера чинників 
 

• спільне бачення заходу 

Ключем до сталої співпраці з волонтером є пов’язання його з місією 

організації та її цілями. Це є найістотніший мотиваційний чинник у 

команді. Усі члени в групі повинні ідентифікуватися з місією. Повинні  

"відчувати", що через спільні цінності спільно випрацьовують та 

співтворять успіх.  Це вага проблем, які організація намагається 

розв’язати, цінності, які приймає, і визначені цілі, мобілізують її членів до 

роботи.  Якщо  ідея організації, яка проголошується для заохочення 

волонтерів до роботи, є відмінною від тих, якими вона керується в 

дійсності, тоді важко  втримати волонтера.  

• участь  у процесі прийняття рішення 

Волонтер, посвячуючи свій час та  заангажування, повинен почувати 

себе її частиною, повноцінним членом групи, який також має вплив на 

прийняття рішення. Факт, що волонтера запитується про його точку зору, 

думку, і що важливіше – береться її до уваги, дає почуття серйозного 
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сприйняття.  Можливість впливу – навіть у вузькій сфері діяльності 

організації – на те, що діється, має особливу … мотиваційну властивість. 

Дає почуття, що особа є частиною організації  та має реальний вплив на 

те, як вона функціонує.  Кожен з членів групи  мусить мати можливість 

впливу на  прийняття рішення. Має  відчувати, що  є співтворцем 

групового рішення та особисто долучатися до нього.  

• відповідальність  за діяльність групи 

Кожен член групи має мати свідомість, що від його особи залежить 

виконання певної частини діяльності групи.  Він має відчувати, що сам 

особисто є відповідальний за ту діяльність.  

• можливість використанні наявних знань, вмінь та розвитку 

почуттів  

Волонтерська праця може стати  дійсною можливістю розвитку. Водночас 

у напрямку глибокої спеціалізації чи підвищення професійної 

кваліфікації, так і в напрямку саморозвитку.  

• можливість отримання нагороди  

Роллю лідера організації є прийняття такої діяльності, аби усі працівники 

та волонтери відчували себе потрібними та доціненими за те, що роблять  

та ким є ( які риси мають). Це забезпечує  постійність та продовження їх 

діяльності, переконує про правильність вибраної дороги, зумовлює 

досягнення щораз більшого задоволення. Задоволення працівників та 

волонтерів повинно бути цілісною системою з визначеними правилами, а 

не випадковою подією.  
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Принципи вираження визнання: 

• виражаймо визнання часто; 

• застосовуймо різноманітні форми визнання; 

• будьмо щирі; 

• виражаймо визнання для волонтера, а не для роботи яку ним 

виконано; 

• пам’ятаймо, аби вираз визнання був “пропорціональний” до 

досягнень волонтера; 

• нагороджуймо досягнення у подібний або той самий спосіб; 

• виражаймо визнання індивідуально; 

• звертаймо особливу увагу на досягнення, на яких нам залежить і 

яких очікуємо у майбутньому. 

 

• підтримка від інших членів команди, створення сприятливої 

атмосфери 

Дуже часто зустрічається, що мотивацією до волонтерської роботи є 

потреба контактів з іншими та подолання почуття самотності і 

нереалізації. Важливою є також потреба віднайдення свого місця у якійсь 

групі. Група дає своїм членам почуття єдності та спільноти, почуття 

опори та безпеки. Це також задовольняє природну потребу перебування 

серед осіб, з цінностями та цілями яких можна повністю 

зідентифікуватися. Потрібно пам’ятати, що якщо організація не може 

нагороджувати волонтера грошима, то тим важливішим буде створення 

йому приємної атмосфери, у якій буде себе добре почувати.  
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• чітко визначені ролі 

Постійна єдність та відкритий характер контактів запобігають ситуації, у 

якій раптово, з невідомої причини волонтери відходять від нас. 

Підтримання постійної комунікації дозволяє здійснювати обмін 

інформацією про те, що актуально відбувається, чи відбулися якісь зміни, 

які у значний спосіб вплинули би на виконувану роботу. 

• виразність та точність поставлених завдань  

Особливо важливим є, аби кожен волонтер детально знав, якою є сфера його 

обов’язків. Також істотним є, аби знав компетенції інших осіб у команді. 

Якщо волонтери будуть добре знати, що мають робити, це дозволить 

уникати непотрібних непорозумінь. Ключем до доброго використання 

волонтерів є віднайдення для них місця, у якому будуть добре почуватися та 

використовуватимуть найповніше свої вміння. Якщо при цьому вони є 

свідомі своїх уподобань та можливостей, будуть намагатися знайти собі 

таке місце у групі, яке уможливить їх максимальний вклад у реалізацію 

цілей з одночасним використанням їх найсильніших сторін. Існує висока 

правдоподібність, що якщо волонтери люблять щось робити і роблять це з 

великим переконанням та заангажуванням, будуть справді добрими, а це 

веде за собою те, що мають можливість вирізнитися та бути доціненими.  

 

4. Вказівки для волонтера 

Волонтер повинен:  

• мати чітко визначену сферу праці; 

• усвідомлювати відповідальність пов’язану з її виконанням; 

• знати перед ким є відповідальний за виконання своєї праці та мати 

регулярний  зв’язок  з цією особою; 
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• мати забезпечену участь у формуванні програми, у якій бере 

участь. Це забезпечить представлення потреб та зацікавлень 

волонтера; 

• бути захищеним від будь-якого ризику пов’язаного з виконанням 

наданих йому завдань; 

• бути охопленим страхуванням від відповідальності; 

• мати задоволення з виконуваної роботи; 

• дотримуватися етичного кодексу пов’язаного з виконуваною 

роботою 

Міжнародний День Волонтера.  

У 1985 році резолюція Генеральних зборів Об’єднання Об’єднаних Націй 

постановила, що 5 грудня буде Міжнародним Днем Волонтера, буде 

святом усіх людей доброї волі, які присвячують свій час та енергію 

допомагаючи іншим. Встановлення  цього свята було виразом 

офіціального доцінення волонтерської роботи, стало початком нової 

традиції, днем великої реклами ідеї волонтаріату. З того часу у більшості 

країн світу 5 грудня організовуються різного виду урочистості які є 

свідченням визнання для мільйонів волонтерів. Тоді відбуваються з’їзди, 

семінари та зустрічі на державному та міжнародному  рівні.  Цей день  

святкується майже у всіх місцевих волонтерських організаціях: 

відбуваються прийоми, пікніки, ігри, подяки, вручення дипломів та 

значки з емблемою даної організації. У деяких організаціях вже 

традиційним є проведення цього дня виставок на волонтерську тематику 

або ж акцій ( напр. Посадка дерев з прийомом на свіжому повітрі).  
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Етична карта Волонтера 

• Буду здійснювати усі завдання пов’язані з прийнятою роллю. 

Не буду давати обіцянок, яких не можу дотриматися.  

• У випадку неможливості виконання зобов’язання, 

проінформую про це координатора праці волонтерів. 

• Дотримуватимусь конфіденційності у приватних справах, буду 

уникати поведінки, яка маже бути невідповідно зрозуміла.  

• Буду відкритим/відкритою на нові ідеї та способи діяльності. 

• Використаю шанс пізнання та навчання нових справ від 

інших людей. 

• Не буду критикувати справи, яких не розумію. Може 

виявитися, що для них є інші причини. 

• Буду питатися про справи, яких не розумію. 

• Буду працювати у команді.  

• Буду особою, на яку можна покладатися.  

• Буду працювати краще і з більшим задоволенням, виконуючи 

те, що від мене очікується. 

• Буду з радістю вчитися. Знаю, що наука є невід’ємною 

частиною кожної добре виконаної роботи.  
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• Буду брати участь у обов’язкових зустрічах.  

• Є дуже добрим волонтером/волонтеркою.  

• Гідно представлятиму себе та ідею волонтаріату.  

 

5.  Волонтер у світлиці   

Поруч професіоналів – психологів та педагогів волонтери є особами, які 

беруть участь у реалізації багатьох профілактичних та педагогічних 

програм. Присутність молодих людей приводить до дуже позитивних 

ефектів на дітей та молодь з важкого середовища. Буває, що підопічні з 

більшою радістю звертаються з проблемами та питаннями до волонтерів, 

ніж до вчителів та вихователів.  

Усі діти, незалежно від того якої статі та віку, потребують того самого 

– любові, уваги та піклування.  

Світлиці  є місцем створеним для т.зв. “дітей вулиці”. Це є діти, які 

проводять більшу частину дня на вулиці, вертаються до дому для того, 

щоби переночувати. Частина з них експериментує з алкоголем, клеями та 

смаковими речовинами, коли ж брак занять  та опіки приводять до того, 

що це стає привабливою формою проведення часу.  Практично всі діти 

вулиці мають серйозні проблеми у школі, з причини прогулів, агресії та 

низьких інтелектуальних можливостей спричинених виховною 

занедбаністю. Повторюючи стиль життя своїх батьків стаючи на шлях 

соціальної  маргіналізації.  Брак правдивих зразків у родині приводить до 

того, що вони не можуть налагодити близьких та конструктивних 

стосунків з ровесниками.  Основною метою роботи з дітьми та молоддю у 

світлиці є створення їм досвіду коригуючого порушення, тобто 
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соціотерапевтичних занять. Необхідною умовою до реалізації цих цілей 

та завдань є будування близького, особистого контакту – волонтера та 

дитини, який дозволяє здобуття довіри та задоволення основної потреби – 

любові та прийняття. Дитина має здобути  переконання, що є доцінена, 

важлива, люблена, може почуватися безпечною, сама приймати рішення і 

т.д. Потрібно створювати дітям такий досвід, який буде протилежний до 

дотихчасового, зумовлюючого травми. Підбір визначеної форми занять 

зумовлюють окреслені поточні потреби дітей, пов’язані з їх віком, 

життєвою, шкільною  ситуацією,  проявленими порушеннями. 

Соціотерапевтичні заняття мають за мету здійснення зміни у підопічних, 

реалізовуються з використанням різноманітних форм. Ось деякі з них, у 

яких можуть брати участь волонтери: 

• Ігри –  тематичні, конструктивні, дослідницькі, рухливі, 

дидактичні. Терапевт за допомогою ігор та забав, вводить 

проблему, яка не може безпосередньо трапитися.  Це допомагає 

дітям стати супроти  травматичних спогадів.  

• Тематичні заняття – допомагають відкривати власні здібності, 

інтереси, поглиблювати знання та вміння, а через це будувати 

почуття власної значимості, служать також інтеграції групи. Це 

можуть бути кулінарні, мистецькі, моделювання,  музичні  і т.п. 

заняття. 

• Релаксивні та спортивні заняття – сприяють правильному 

фізичному розвитку дітей, служать навчанню підопічними не 

деструктивних способів радження собі зі  стресом та взаємодії і 

партнерства у групі.  

• Урочистості – уродини дітей, свята,  річниці. 
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• Заняття характеру перенавчання – їх головним завданням є 

коригування шкільних проблем,  які виникають у результаті 

страху дитини перед наступною невдачею.  

• Вирівнювання недоліків на рівні шкільних знань –  через гру, 

розвиток зацікавлень, відкриття здібностей та будування віри у 

власні можливості. 

• Відпочинкові заняття  –  прогулянки, екскурсії, мандрівки, літні 

табори.  

• Робота методом драми –  полягає у програванні сценок, у яких 

діти мають різні ролі.  

• Благочинні, мистецькі, екологічні, просвітницькі акції та 

заходи – залучення дітей та молоді до громадської активності 

через їх участь у різноманітних акціях та заходах сприяє 

формуванню у них громадської свідомості. Діти та молодь 

досвідчують задоволення від результатів своєї праці, знаходять 

нових друзів, у них підвищується самооцінка. Через допомогу 

іншим потребуючим дітям – можуть відчути сенс своєї діяльності,  

усвідомити,  що вони  потрібні іншим, що можуть реально 

зробити щось доброго для тих, які справді цього потребують. 

 

Розкажи мені казку.... 

Казкотерапія  -  цей метод є призначений для дітей віком від 4 до 10 років. 

Полягає у читанні відповідно підібраних казок і розмові з дітьми на їх 

тему. У час комп’ютерів та телебачення важко не зауважити, якими є 

шанси батьків та терапевтів для будування контакту з дитиною через 

книжку, яка будує довіру, зрозуміння та почуття безпеки. Терапевтична 
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казка є фантастичною відповіддю, яка з фабули містить різні ситуації 

збуджуючі неспокій.  У чародійному світі усе закінчується добре ,герой 

має успіх, знаходить вихід з усіх невдач.  Дитина ідентифікуючи себе з 

героєм одержує позитивну підтримку, щасливе закінчення будує надію, а 

це стає джерелом сили для дитини. Чари та магія уможливлюють в одну 

мить змінити зло у добро, повернути долю, забезпечити вічне щастя. 

Дитина прагне власне цього – успіху та зміни долі.  Того, що зникнуть 

недобрі емоції та виявиться, що саме вона є найкращою, най здібнішою, 

найулюбленішою.. 

Ти є великий і  твори свій світ ... 

Мистецькі заняття з елементами арттерапії – програма має за мету 

показати учасникам, дітям та молоддю, власної сили творення, 

можливості створення найближчих оточуючих предметів  та  

розбудження у них мистецьких  прагнень.  Вихідним пунктом ідеї  є  

показати дітям та молоді з бідних, виховно-занедбаних середовищ, як 

багато можуть створити.  Через безкоштовні  заняття у  майстерні з 

пластики, кераміки, різьби і т.п. утворюється світ приязний загубленій 

дитині, яка не має можливості віднайдення у собі творчих задатків.  

Спільне малювання, ліпка посуду чи творення предметів з глини 

дозволить дітям відкрити незнаний світ.  Мистецькі заняття поєднані з 

артотерапією дозволять проявитися внутрішньому голосу дитини, що 

веде за собою допомогу їй. Арттерапія через невербальну специфіку та  

особливу барвисту методику надає дуже багато інформації про учасника 

групи та дозволяє найбільше самовідкриття.  
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Принципи проведення занять з арттерапії: 

• Проявляємо повагу та надаємо емоційну підтримку кожній дитині. 

• Не обговорюємо, не інтерпретуємо і не оцінюємо жодного твору. 

Важливим є процес творення, а не його продукт.  

• Дитина не повинна бути митцем, аби мати успіх у артотерапії. 

Має знати, що її не будуть ні за що оцінювати. Нехай довіриться 

своїй інтуїції. Малюючи повинна самостійно вибирати кольори, 

лінії та форми. Має радіти процесом творення, мати переконання 

що усе, що робить є добрим і має сенс.  

• Підчас роботи найважливішою є спонтанність. Аналіз деталей, 

перевірка правильності виконання різних деталей може зіпсувати 

добру гру. Дитина повинна знати, що приймаємо те, що її ідеї 

змінюються з хвилини на хвилину.  

• Теж повинна бути переконана, що  саме вона є творцем своєї 

роботи і знає про неї усе. Ніхто не знає більше про її роботу, ніхто 

не знає краще її задумів.  

 

Літня Дитяча Школа …  

Початок літніх канікул характеризується часом, коли діти в більшій мірі, 

ніж впродовж року, залишаються поза увагою дорослих, потребують 

особливої уваги та опіки. В цей час різко зростає ризик дитячого 

травматизму та підвищується число дітей, які безцільно проводять 

більшість вільного часу перед екранами телевізорів і комп’ютерів. Саме 

тому виникла потреба  організувати „Літню Дитячу Школу”, під час якої 

проводити цікаві та корисні тематичні щоденні  заняття з дітьми віком від 

6 до 12 років. Кожна Літня Дитяча Школа присвячена вивченню певної 
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галузі, сфери, відбувається кожного року під іншим гаслом. Концепція 

полягає у тому, що кожного дня через методики інтерактивного 

неформального навчання відбувається вивчення певної теми в рамках 

цілісної тематики. Зокрема, вже опрацьовані такі теми: “Пізнаємо світ” 

(мандрівка по  різних країнах), “Світ професій” ( знайомство з  різними 

спеціальностями, професіями) та “Світ мистецтва” ( вивчення різних 

видів мистецтва).  На закінчення Літньої Школи діти здають екзамен, а 

під час урочистого закриття  презентують одержані знання, уміння та 

навички перед батьками та запрошеними гостями. Волонтери під час 

Літньої Дитячої Школи мають можливість здобути безцінний досвід 

роботи з дітьми, проявити лідерські  навички, навчитися відповідальності, 

дисциплінованості, роботі в команді, повірити у свої сили та можливості. 

Дружні  стосунки, які  формуються під час реалізації цієї програми, як 

правило продовжуються і у майбутньому. Діти та волонтери, які 

відвідували Літню Школу з радістю продовжують приходити до осередку  

впродовж року, долучаються до акцій, заходів організації.  
 

 
Вище подані приклади становлять лише елементи пропозицій занять, які 

проводяться волонтерами  у світлицях. Тих, які зацікавлені іншими 

формами роботи у світлицях просимо сконтактуватися з Фундацією 

Допомоги Дітям „Крик” та з молодіжною громадською організацією 

„Академія Української Молоді”.  
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МГО “Академія Української Молоді” 
 

Молодіжна громадська організація “Академія Української Молоді” 

була створена у Львові у 2001 р., офіційно зареєстрована у 2002 р. Метою 

діяльності  є  виховання та формування дітей та молоді на практикуючих 

християн та відповідальних громадян. За  програмою АУМ функціонує 

два осередки  у Львові,  та один - у Тернополі. Організація займається 

проведенням благочинних (акція “Миколай про тебе не забуде” для 

потребуючих дітей м. Львова), мистецьких, екологічних (“Марш парків”) 

та просвітницьких акцій. Однією з основних сфер роботи АУМ є  

організація  та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, зокрема 

щороку  відбувається  вишкіл “Школа виховників” – програма навчання 

методів систематичної виховної роботи з дітьми та молоддю. 

 У  осередках, які працюють за програмою “Академії Української 

Молоді” у позаурочний час щоденно проводиться систематична, 

впорядкована виховна робота з  дітьми та молоддю, яка спрямована на їх 

всебічний розвиток, вдосконалення, навчання та відпочинок. В рамках 

роботи осередків відбуваються цікаві тематичні заняття, спільна молитва, 

катехизація, вивчення пісень та танців, малювання, різноманітні ігри, 

вікторини, екскурсії, мандрівки, літні табори.  

 

Бюро: УКУ, вул.Свєнціцького,17, кімн.112, 79005, м.Львів 
Ел.: Akademija_Molodi@ukr.net, веб.сторінка: www.aum.iatp.org.ua 
Контактна особа: Олена Яремко – голова АУМ 
тел. 76-95-45 (вн.230), 292-46-68, тел.моб. 80673949230 
ел.пошта: olena_yaremko@yahoo.com   
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Фундація Допомоги Дітям “Крик”  

 

Фундація діє від 1995 р.  Своїми статутними цілями охоплює дітей та 

молодь з т.зв. соціального маргінезу, з дисфункційних, патологічних 

родин, які є бідними, неповними, з алкогольними проблемами та з дітьми 

з великими проблемами у навчанні. Своєю опікою охоплює також 

самотніх матерів та їх родини. Для них фундація здійснює освітню, 

навчальну та культурну діяльність. Фундація проводить діяльність 

опікуючих світлиць, які працюють щоденно. Через підготовлений 

педагогічний персонал та досвід співпраці з іншими державними та 

закордонними організаціями, які працюють у цій сфері, використовує у 

своїй роботі новаторські терапевтичні методи  та інноваційні програми 

терапії через занняття. Найважливішими ініціативами, які здійснюються 

Фундацією є: щорічно організовані літні відпочинкові табори для дітей, 

“Вечори з Миколаєм” та літні комп’ютерні курси для дітей. Фундація у 

своїй роботі використовує працю та потенціал волонтерів.  

 

Контакт: 

Моніка Домінік -  директор Фундації 

Тел. 00480 501 144 678, Ел.пошта:  dominikmonika@wp.pl  
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