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Середина минулого сторіччя відзначається зміною наукових 
парадигм в різних галузях життя суспільства. У сучасній науці про 
культуру, історію та соціум сформувалося розуміння необхідності 
вивчати культурні цінності народу, його моральний досвід та 
етичний потенціал. Процеси духовного відродження національної 
самосвідомості, які відбуваються у суспільстві в останні десятиліття, 
спричинили розробку принципово нової технології гуманізації 
наукових знань. Це у повній мірі стосується дослідження волонтерсь-
кого руху, навіть передусім як національного та соціального явища, 
оскільки свобода вибору та гуманістичні ідеали входять до кола 
загальнонаціональних цінностей, якими має володіти кожна людина. 

Невід’ємною ознакою сучасного українського суспільства є 
волонтерство. У навчальному посібнику «Громадянське суспільство 
в Україні» зазначено: «Волонтерська діяльність у сфері надання соці-
альних послуг (волонтерська діяльність) – це добровільна неприбут-
кова діяльність фізичних осіб – волонтерів, яка спрямована на 
надання допомоги особам, котрі перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги, і сприяє самореа-
лізації волонтера». Людину, яка добровільно та конфіденційно надає 
безоплатну соціальну допомогу та послуги особам (індивідуумам, 
групам, спільнотам), що опинилися в складній життєвій ситуації, 
називають волонтером. 

У волонтерській діяльності є низка принципових позицій: 
добровільність та доброчинність здійснюваної роботи; відповідність 
законодавчій базі, конфіденційність; гуманність та шанобливе став-
лення; спільність інтересів і рівність; відповідальність та відкритість. 

Як бачимо, в Україні під час небезпеки, що загрожує суспільст-
ву і нації, швидко створюються організації з чітко розподіленими 
ролями, дисципліною та відповідальним ставленням. Цей механізм 
самоорганізації є гнучким та оперативним. Наприклад, харківська 
організація «Станція Харків», що у лютому 2015 р. була нагороджена 
Президентом України за активну діяльність, будує свою структуру на 
принципах демократії та самоорганізованості.  
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Сама організація визначає свою діяльність таким чином: 
«Станція Харків» – об’єднання людей доброї волі для ефективної 
допомоги людям, вимушеним раптово бігти зі своїх будинків через 
збройний конфлікт, і знаходяться на території України. У наданні 
допомоги немає місця дискримінації за етнічною та расовою належ-
ністю, статтю, віком, громадянством, віросповіданням і політичним 
переконанням. Вона була створена 1 червня 2014 року. Волонтери 
громадської організації щодня приймають біженців зі сходу країни 
на Південному вокзалі Харкова, серед яких – найбільш соціально 
незахищені люди. 

Дев’ять місяців поспіль волонтери громадської організації 
«Станція Харків» приймають сотні переселенців. Годують, одягають, 
допомагають із переоформленням документів. Розселяють, відвозять 
до лікарень. Кожен, хто потрапляє на «СтанціюХарків», отримує не 
просто допомогу, а надію і турботу. Часто саме ця зустріч дає біжен-
цям силу і можливість почати життя знову. У червні волонтер Юрій 
Супрунов придбав будинок для організації пункту видачі гумані-
тарної допомоги «Під арочкою» (вул. Жовтневої революції, 12). 
Пізніше на кошти волонтерів придбано будинок на вул. Червоно-
жовтнева, 20. З 18 жовтня 2014 р. на цих двох пунктах надано допо-
могу 24089 особам. З них 6421 дітей, 2352 пенсіонера і 283 інваліда. 
Видано понад 80 тисяч кг продуктів, понад 9 тисяч сімейних або  
20 тисяч індивідуальних гігієнічних комплектів, більше 100 тисяч 
комплектів одягу, 12 холодильників, 9 пральних машинок, більше  
50 колясок, 130 дитячих ліжечок, 20 мікрохвильових печей,  
20 прасок, 36 електрочайників, не менше 5000 комплектів посуду і 
4500 теплих ковдр. 

Один з активних її працівників і засновників Ю. Конотопцева 
зазначає: «Діяльність на «Станції Харків» – це величезна і до цього 
часу непізнана річ: волонтери, благодійники, добрі справи. Як все це 
працює? Ніхто не знає. Коли у нас запитують «хто у вас головний?» і 
отримують відповідь «у нас всі головні», виникає та «незручна 
мить», від якої я отримую кайф. Так само і винагороди, які нам 
дають, – на них однаково заслужено всіма, хто бере участь в цій дії: 
волонтерами і благодійниками». 

За час діяльності волонтерської організації створені такі 
проекти і напрямки: 

1. Пункт видачі гуманітарної допомоги. 
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2. Група кризової психологічної допомоги. У центрі допомоги 
«Поінт Ред» постійно чергують досвідчені кризові психологи і педа-
гоги, які займаються з дітьми, поки батьки отримують гуманітарну 
допомогу. Психологи групи Кризової психологічної допомоги також 
відвідують місця компактного поселення («Ромашка», «Прометей», 
«Ластівка») і звільнені території. 

3. HR-група. У центрі допомоги «Поінт Ред» з початку серпня 
організовано чергування консультантів з пошуку роботи. До них 
щодня звертається 10-50 чоловік. Не менше половини з них праце-
влаштовуються протягом 2-х тижнів після звернення. 

4. Інформаційний пункт на вокзалі. З початку серпня на хар-
ківському залізничному вокзалі працює спільний з ГСЧС інформа-
ційний пункт. Крім допомоги в оформленні безкоштовних проїзних 
документів в інші регіони України (ГСЧС) волонтери здійснюють: 
громадський контроль над дотриманням прав переселенців, прово-
дять консультації за маршрутами, способами отримання гуманітарної 
допомоги, оформлення документів та переказ виплат. 

5. Група довгострокового поселення «Станції Харків» веде 
власну базу об’єктів розселення, яка налічує більше 400 об’єктів і 
майже півтори тисячі місць (на даний момент практично всі зайняті). 
За час роботи поселено на тривалі терміни не менше 2000 чоловік. 

6. Група короткострокового поселення. Для людей, які пряму-
ють до інших регіонів, але тимчасово перебувають в Харкові в очіку-
ванні квитків, відновлення документів та з інших поважних причин 
працює служба короткострокового поселення. За 2 місяці роботи 
програми поселені 449 чоловік і більше 260 тис. грн. Витрачено 
(донорські кошти). 

7. Медична група «Станції Харків» консультує біженців про 
можливості поставлення на облік, госпіталізацію, отримання життєво 
важливих медикаментів. Надає допомогу в купівлі медикаментів за 
призначеннями лікаря. За час роботи медичної групи закуплено 
медикаментів приблизно на 80 тисяч гривень, понад 1000 осіб 
отримали допомогу. 

Отже, сучасна ситуація в Україні, коли спостерігаємо надзви-
чайну активізацію волонтерського руху, закладалася в українському 
суспільстві десятиліттями, а доброчинність має вікову історію. Але 
активізація цього феномену відбувається під час соціальних, історич-
них, природних катаклізмів. Існуванню волонтерів в Україні сприяє 
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активне громадянське суспільство, котре пропагує систему ціннос-
тей, ґрунтованих на національно-патріотичних засадах та історичній 
необхідності. Сучасний волонтерський рух вибудовує зручні струк-
тури, внутрішні взаємовідносини, що працюють ефективно, прості та 
зрозумілі як спонсорам, так і волонтерам. 

Ефективна діяльність волонтерських організацій, можна 
сміливо стверджувати, рятувала та рятує сучасну Україну, а високий 
рівень демократичності та здатність до оперативної самоорганізації є 
запорукою життєвості сучасного українського суспільства. 
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Волонтерський рух в Україні сьогодні відбувається за такими 
основними напрямками: 

1. Добровільна систематична або епізодична допомога держав-
ним установам у реалізації соціальної політики – допомога освітянсь-
ким (шкільним та позашкільним) закладам у навчально-виховній 
роботі, установам соціального забезпечення у роботі з дітьми та 
молоддю з особливими потребами та людьми похилого віку. 


