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коледж



Міжнародний день волонтера

У всьому світі 5 грудня відзначають День волонтера. Свято було засноване 

ще в 1985 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН.

В Україні волонтерський рух почався в 90-х роках, а офіційно його визнали 

10 грудня 2003 року, згідно з Постановою Кабміну.

Звісно, волонтерство — не робота. Це на 100% покликання. Це спосіб 

життя і мислення. Небайдужість до чужої біди, причетність і 

співпереживання — те, що веде волонтерів вперед.

Завдяки їхнім старанням, десятки, якщо не сотні тисяч людей отримують 

настільки необхідну їх допомогу. Волонтери допомагають дітям і дорослим, 

вони піклуються про здоров’я людей і тварин, їх комфорт і безпеку. Часто 

волонтерам доводиться навіть ризикувати власним життям ради порятунку 

інших. Це воістину люди з величезним серцем, безкорисливі та добрі, 

готові протягнути руку допомоги та не залишити в біді тих, кому погано.

Кращим подарунком на День волонтера може виявитися ваша допомога —

невеликий добродійний внесок, прояв турботи й теплоти щодо тих, кому це 

потрібно і важливо.



Хто такий волонтер

Волонтер – у перекладі з англійської мови означає добровільний помічник. 

Це люди, які цілком безоплатно працюють будь-де, де потрібна їхня

допомога: у дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах і будинках

престарілих. Вони доглядають хворих і допомагають старшим людям

поратися по господарству.

Офіційно вважається, що волонтерський рух бере початок у 20-х роках XX 

століття. Після Першої світової війни, у 1920 році, у Франції, під

Страсбургом, був здійснений перший волонтерський проект за участю

німецької та французької молоді, у рамках якого волонтери відновлювали

зруйновані війною ферми в районі місць найзапекліших боїв між

німецькими й французькими військами. Потім цю естафету підхопила Індія, 

й рух поширився світом.



Історія виникнення 

волонтерства
Офіційно вважається, що 

волонтерський рух бере початок у 

20-х роках XX століття. Після 

Першої світової війни, у 1920 році, у 

Франції, під Страсбургом, був 

здійснений перший волонтерський 

проект за участю німецької та 

французької молоді, у рамках якого 

волонтери відновлювали 

зруйновані війною ферми в районі 

місць найзапекліших боїв між 

німецькими й французькими 

військами. Потім цю естафету 

підхопила Індія, й рух поширився 

світом.



Волонтери в Україні

Українцям здавна були притаманні традиції взаємодопомоги, але роком 

народження українського волонтерства по праву можна вважати 2014 –

саме Революція Гідності, а потім і війна на Сході дали поштовх розвитку 

волонтерства в нашій країні, яке з поодиноких спорадичних випадків 

виросло в потужний громадянський рух.

Саме волонтери добровольцями йшли на фронт, волонтери збирали по 

світу гроші й везли на передову все, що лише могли, починаючи зі 

шкарпеток і закінчуючи тепловізорами, приймали біженців, здавали кров 

пораненим, знаходили потрібні ліки, плели маскувальні сітки й готували 

борщові набори. Саме завдяки українським волонтерам – їхній шляхетній 

жертовності, активній громадянській позиції та фанатичній відданості 

справі – Україна вистояла й зберегла незалежність.



Види діяльності волонтерів

 організація і проведення свят, спортивних змагань, фестивалів;

 медична допомога під час стихийних лих;

 пропаганда здорового способу життя;

 організація харчування під час масових заходів;

 пошук джерел фінансування.



Найбільш масовий захід з 

участю волонтерів в історії 

України
Це чемпіонат Європи з футболу Євро-2012. В його організації офіційно 

брали участь понад 12 тисяч волонтерів, 2879 з яких — волонтери УЄФА. 

До речі, серед них був і старший волонтер України — 78-річний житель 

Донецька.



Привітання з Днем волонтера 

у прозі
Волонтери – це справжній приклад доброти, людяності й безкорисливості. 

Спасибі вам величезне, нехай усі Ваші добрі справи неодмінно будуть 

винагороджені.

***

Не кожен зможе, відкинувши свої справи і потреби в сторони, прийти на 

допомогу тому, хто потребує... бути волонтером може тільки по-

справжньому добра і чуйна людина. З Днем волонтерів!

***

Сьогодні я хочу сказати тобі спасибі за той внесок в розвиток нашого 

суспільства, що ти зробив. Спасибі за твоє прагнення зробити світ кращим і 

добрішим. Зі святом тебе, волонтер!



Привітання з Днем волонтера 

у віршах
Як добре, що є у світі волонтер –

Це той, хто у душі байдужість стер,

Хто помагає іншим без оплати,

У лікарняні харч несе палати,

Потрібні ліки, усмішки лежачим

Дарує без усякої віддачі.

Хто дух упалий вгору підіймає,

Вірші читає, танцює і співає

Для хворих, сиріт, воїнів на фронті

Малює сонце їм на горизонті.

Хто не боїться час, тепло віддати,

На благо інших вміє працювати,

Хто кошт збере, взуття, одежу, 

книгу

І тому дасть, кого скувала крига,

Хто нині без костюма і краватки,

Кого обсіли болі та нестатки.

Це той, хто нашу армію підтримав,

У кого «на» до «дай» – добірна 

рима.



Привітання з Днем волонтера 

у віршах
Ти твориш добро, даруючи радість 

усім,

Ти ділишся щастям і серцем своїм.

Ти твориш добро, даруєш надію,

Ти твориш любов, ти здійснюєш 

мрії.

Душею і серцем ти завжди із ними,

Для них ти є друг, і сім’я, і родина.

Ти наче те сонце, що гріє весною.

Для них ти як Ангел, що завжди з 

тобою.

Ти рук не опустиш, ти йдеш до 

мети,

Щаслива дитина, щасливий і ти.

З дитячих сердець погане ти стер,

Ти добра людина, ти – волонтер!



Наші студенти-волонтери 

Діана Лавренова, студентка групи КІ-319:

«У волонтерство я прийшла суто через інтерес, бажання отримати нові 

емоції.

У 2019 році я разом зі своїм братом зареєструвалася на марафон від 

Volunesians Ukraine.

VU – волонтерська організація, створена такими самими людьми як і ми, 

яка не підтримує жодних політичних поглядів і не фінансується містом –

фінансується лише від організаторів спортивних заходів.

Так як я була новенькою, то люди з моєї команди мені допомогли освоїтися 

і розповіли, що і де робити. За пів дня, які я провела зі своєю командою, я 

знайшла собі добрих друзів, з якими спілкуюся й досі.

На кожному заході дистанція ділиться на ділянки, де стоять точки з 

волонтерами, де спортсмени можуть попити води, перекусити, якщо є 

занепад сил.

На волонтерстві можна знайти собі друзів, знайомих, повеселитися і 

відпочити (але спочатку потрібно буде трохи попрацювати, але поки немає 

спортсменів, а вже точка готова, то волонтери можуть відпочити або 

пограти)».





Всеукраїнська благодійна 

акція 
Студенти та викладачі коледжу взяли участь у Всеукраїнської 

благодійної акції 2021 року «Монетки дітям», спрямовану на 

боротьбу з дитячим раком.

Бажаємо всім міцного здоров'я, і ніколи не забувайте про тих, кому 

потрібна допомога. 



Всеукраїнська благодійна 

акція 



Волонтерські проєкти

Участь в годуванні постраждалих

кажанів, що знаходяться на

реабілітації взимку

1 груд. 2021 - 15 квіт. 2022, щодня

https://cutt.ly/WR7UNGN

https://cutt.ly/WR7UNGN


Волонтерські проєкти

Осінній набір до команди ФРІ

18 жовт. 2021 - 17 жовт. 2022, 

щопонеділка

https://platforma.volunteer.country/ev

ents/osinnii-nabir-do-komandy-fri

https://platforma.volunteer.country/events/osinnii-nabir-do-komandy-fri


Підготував викладач ХРТК Хірний О.О.

Харків 2021


