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В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопо-
моги, піклування про ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, 
називали по-різному: громадськими діячами, альтруїстами, добро-
чинцями, добровольцями тощо. Однак настали нові часи і по-іншому 
стали називати таких людей – волонтери [1]. 

Волонтерський рух – доброчинна діяльність, що здійснюється 
фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без заро-
бітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процві-
тання спільнот і суспільства в цілому. Людину, яка добровільно 
надає безоплатну соціальну допомогу та послуги інвалідам, хворим, 
представникам незахищених верств населення і соціальним групам, 
що опинилися в складній життєвій ситуації, називають волонтером. 

Роком виникнення волонтерського руху у світі вважається 
1859 рік. В Україні ж волонтерство з’явилося на початку 90-х мину-
лого століття, а офіційно його визнано Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 грудня 2003 року, якою також затверджено 
«Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних 
послуг». Кожного календарного року, зокрема 5 грудня, відзнача-
ється Міжнародний день волонтера [2]. 

У Загальній декларації волонтерів, прийнятій на XVI Всесвітній 
конференції волонтерів 2001 року в Амстердамі, визначено такі 
принципи діяльності волонтерів: 

– визнання права на закріплення за всіма чоловіками, жінками 
та дітьми, незалежно від їхньої раси, віросповідання, фізичних 
особливостей, відповідного соціального та матеріального становища; 

– поважання гідності й культури всіх людей; 
– надання допомоги, безкоштовних послуг особисто чи органі-

зовано в дусі партнерства та братерства; 
– визнання рівної важливості особистих і колективних потреб, 

сприяння їх забезпеченню; 
– перетворення волонтерства на елемент набуття нових знань і 

навичок, удосконалення здібностей, стимулюючи при цьому ініціа-
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тиву та творчість людей, надаючи кожному можливість бути твор-
цем, а не користувачем, спостерігачем [3]. 

Волонтерська діяльність ґрунтується на таких основоположних 
засадах: 

– добровільність і доброчинність; 
– законність; 
– гуманність і гідність; 
– спільність інтересів і рівність прав її учасників; 
– гласність; 
– відповідальність; 
– конфіденційність. 
Суб’єктами волонтерської діяльності є фізичні особи – волон-

тери, які можуть входити до волонтерських організацій (об’єднань) – 
громадських чи релігійних організацій, що діють відповідно до їх 
статутів (положень). 

Волонтерська діяльність провадиться за такими напрямами: 
– надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах (інвалідність, часткова втрата рухової 
активності у зв’язку зі старістю чи станом здоров’я, відсутність 
житла або роботи, наслідки стихійного лиха, катастроф тощо); 

– надання соціальних послуг дітям та молоді, які перебувають у 
складній життєвій ситуації у зв’язку з інвалідністю, хворобою, 
сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і 
жорстоким ставленням у сім’ї [4]. 

Волонтерська діяльність як прояв милосердя і доброчинності 
буде існувати доти, доки існує потреба людей у тій чи іншій допо-
мозі, а державна участь у задоволенні потреб своїх громадян, їхній 
соціальній підтримці достатньо обмежена. Роль волонтерства у соці-
альній сфері визнана на державному рівні, що знаходить своє підт-
вердження в окремих законодавчих документах, зокрема у законах 
України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про соціаль-
ні послуги», в яких добровільна праця волонтерів визнається як 
необхідна та суспільно корисна для всіх її учасників. 

Особливість волонтерського руху в Україні полягає у тому, що 
найчисельнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній 
сфері, є учнівська та студентська молодь. Участь молодих людей у 
волонтерському русі дає їм змогу зробити особистий внесок у розв’я-
зання соціальних проблем, випробувати свої можливості, беручи 
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участь у проектах і програмах соціальної спрямованості. Теоретична 
й практична підготовка учнівської та студентської молоді до волон-
терської діяльності здійснюється у Школах волонтерів, а підготовка 
координаторів волонтерських груп до волонтерської діяльності 
регулюється у Школах організаторів діяльності волонтерів. 

Волонтерських організацій в Україні багато, одна з них – Всеук-
раїнський благодійний фонд «Серце до серця». Головною метою 
діяльності фонду є робота в інтересах суспільства та окремих катего-
рій осіб, зокрема порятунку життя і здоров’я українських дітей. Фонд 
зосереджує увагу на придбанні та передачі у встановленому чинним 
законодавством порядку в безоплатне користування лікувальним 
закладам та безпосередньо набувачам благодійної допомоги медич-
ного обладнання та медичних інструментів, а також витратних мате-
ріалів та медикаментів, призначених для рятування і підтримки 
життя [5]. 

Благодійний фонд підтримує та встановлює зв’язки з подібними 
благодійними та громадськими організаціями, у тому числі з інозем-
ними та міжнародними. Фонд співпрацює з вищими навчальними 
закладами України, залучаючи студентів до волонтерської діяль-
ності, яка є особливою формою благодійництва. Наприклад, фондом 
проводяться велопробіги, танцювальні бали, майстер-класи з руко-
ділля, образотворчого мистецтва, футбольні матчі, виступи 
естрадних зірок та оркестрів. Останні роки організація проводить 
благодійні аукціони побачень. Співпрацюючи з профспілками 
університетів, Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» 
організовує за допомогою соціальних мереж аукціон, зміст якого 
полягає у продажу та купівлі побачень з обраною людиною. Кошти 
за «лот» йдуть на допомогу дітям з різними фізичними вадами. 
Організувати такий захід не складно, а кількість зібраних коштів 
достатньо велика [5]. 

Отже, волонтерська діяльність прищеплює у соціальній сфері 
держави нові, творчі й дуже сміливі ідеї, основна місія яких полягає у 
вирішенні найгостріших і найскладніших соціальних проблем, що на 
перший погляд видаються глухим кутом, а завдяки волонтерам таки 
знаходять своє розв’язання й позитивне вирішення. 
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Олимпийские игры являются крупнейшим международным 

форумом не только на уровне мирового спорта, но и во всей мировой 
политики. Организация и проведение олимпиад – это очень сложный 
механизм, который требует целого комплекса мероприятий: поли-
тического, экономического, спортивного и культурного характера. 
Для успешного проведения Олимпийских игр требуется большое 
количество волонтеров (добровольцев), которые выполняют различ-
ную работу по организации и проведению игр, что значительно 
снижает экономические расходы.  

Целью данной статьи является стремление рассмотреть роль и 
значение волонтерства в современном олимпийском движении,    
выявить динамику его развития.  

Эволюция волонтерского движения, применительно к Олим-
пийским играм, начинается с 1912 г. (Олимпийские игры в Стокголь-
ме в 1912), Антверпене (1920), Париже (1924) и Амстердаме (1928), в 
которых приняли участие волонтеры из ассоциаций, наподобие 
движения бойскаутов. Эти молодые люди осуществляли несложную, 
но очень важную для организации Олимпийских игр деятельность, а 
именно доставка почты, уборка и помощь в поддержании порядка во 
время проведения Игр. 


