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Волонтерська діяльність у сфері надання соціальних послуг 

(волонтерська діяльність) – це добровільна неприбуткова діяльність 
фізичних осіб – волонтерів, яка спрямована на надання допомоги осо-
бам, котрі перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 
сторонньої допомоги, і сприяє самореалізації волонтера. Вона ґрунту-
ється на таких основоположних засадах: добровільність та доброчин-
ність, законність, гуманність та гідність, спільність інтересів і рівність 
прав її учасників, гласність, відповідальність, конфіденційність. 

Така діяльність провадиться шляхом: 
а) надання допомоги особам, які перебувають у складних жит-

тєвих обставинах (за місцем проживання особи, у стаціонарних 
інтернатних установах та закладах; у реабілітаційних установах та 
закладах; в установах та закладах денного перебування; у територі-
альних центрах соціального обслуговування; в установах та закладах 
тимчасового або постійного перебування та в інших закладах 
соціальної підтримки);  

б) залучення пенсіонерів, дітей та молоді до участі у волон-
терській діяльності;  

в) встановлення зв’язків із міжнародними волонтерськими орга-
нізаціями [3]. 



71 

У разі отримання згоди на співпрацю з соціальною службою 
волонтерська організація (об’єднання), волонтер і керівник соціаль-
ної служби укладають відповідний договір. Договір про співпрацю з 
надання соціальних послуг укладається не менш як на три місяці. У 
договорі визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, 
перелік соціальних послуг, що надаватимуться. Його може бути 
розірвано в односторонньому порядку у разі, якщо: волонтерська 
організація (об’єднання), волонтер відмовилися провадити волон-
терську діяльність; соціальна служба отримала скарги від осіб, яким 
волонтери надають допомогу. 

Соціальна служба може застосовувати заходи щодо заохочення 
діяльності волонтерських організацій (об’єднань), волонтерів: 

– надає волонтерській організації (об’єднанню), волонтерові 
необхідну інформацію щодо можливої співпраці у сфері надання 
соціальних послуг; 

– за потреби забезпечує волонтерські організації (об’єднання), 
волонтерів роботою, що буде відповідати їх бажанням та мож-
ливостям; 

– надає волонтерській організації (об’єднанню), волонтерам 
всебічну допомогу і підтримку у провадженні їх діяльності; 

– контролює діяльність волонтерських організацій (об’єднань), 
волонтерів у сфері надання соціальних послуг [1]. 

Волонтерський рух допомоги українським військовим – Всеук-
раїнський волонтерський рух із забезпечення ресурсами українських 
військових (Збройних сил, Національної гвардії тощо) під час війни 
2014 року. Рух також має потужне крило на всій території України, 
що допомагає вимушеним переселенцям із Криму та Донбасу.  

Немає точної дати утворення волонтерського руху для 
допомоги армії в цілому в Україні, а також точної дати формування 
їх у волонтерські організації. Початком можна вважати 
волонтерський рух під час Революції гідності, після початку 
Російської інтервенції до Криму 20 лютого 2014 року. Приблизним 
періодом створення розгалуженої системи допомоги армії можна 
вважати період травня-червня 2014 року. Рух виникав стихійно з 
окремих волонтерів, що об’єднувалися у групи. З часом з’явилися 
лідери, що привели роз’єднані самоорганізовані групи до 
централізованого керування, а відтак – і до посилення ефективності 
допомоги.  
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Від початку листопада в Україні діє громадська організація 
«Асоціація народних волонтерів», до якої увійшли волонтерські 
організації, які регулярно надають допомогу військовим і цивільним 
особам у зоні АТО, а також ветеранам АТО та їх сім’ям. На початку 
створення тут об’єднано в групу близько 30 найдієвіших волон-
терських організацій. У системі Міністерства оборони створена Рада 
волонтерів. Представники волонтерських організацій залучені до 
речового, харчового та медичного забезпечення і по двоє працюва-
тимуть у кожному з департаментів МО України, які відповідають за 
постачання Збройним силам України.  

Необхідність у волонтерському русі була зумовлена наступни-
ми факторами: відсутність в армії достатніх ресурсів (одягу, засобів 
особистого захисту, медикаментів, їжі); відсутність організації 
своєчасного забезпечення цими ресурсами, налаштування логістики; 
відсутність потрібного забезпечення технікою; слабка виробнича 
база; відсутність достатньої підтримки біженців зі боку держави.  
5 грудня 2014 року відповідно до Закону України від 02.09.2013  
№ 1668-VIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги» та пункту 
2-1 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про благо-
дійну діяльність та благодійні організації», Міністерство фінансів 
України затвердило «Порядок формування та ведення Реєстру 
волонтерів АТО» [2].  

Основними напрямками роботи волонтерського руху є: допо-
мога українській армії (збір харчів, теплих речей та амуніції, ліків), 
допомога пораненим, військовим шпиталям та лікарням, у яких 
лікуються поранені військовослужбовці, допомога сім’ям тимчасо-
вих переселенців з Криму та території АТО (юридична, психологічна 
та гуманітарна допомога, пошук житла та роботи, адаптація на 
новому місті та у соціумі), допомога сім’ям учасників АТО (психо-
логічна, гуманітарна), технічна допомога (відновлення старих, ре-
монт, удосконалення, бронювання бойових машин). Основними 
засобами і способами допомоги є: збір коштів (волонтери збирають 
гроші у спеціальні скриньки у громадських місцях під час прове-
дення благодійних ярмарків, концертів чи інших громадсько-куль-
турних заходів, під час літургій у храмах), збір речей, довезення 
зібраної допомоги до військових підрозділів за місцем їх дислокації, 
шпиталів, родин військовослужбовців. 
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На цей момент волонтери забезпечують українську армію 
наступними ресурсами та послугами: медикаменти, лікування, тех-
ніка, ремонт техніки (автомобілі, бойові машини, літаки), ремонт 
будівель, модернізація зброї (приціли, тепловізори, ПНБ, тощо), 
постачання з-за кордону, засоби особистої безпеки, одяг (форма), 
зимове обладнання, їжа, засоби зв’язку, грошове забезпечення, юри-
дична підтримка, обмін полоненими. Деякі волонтери співпрацюють 
із Міністерством оборони України та іншими владними структурами, 
командирами батальйонів задля безпеки на місці переговорів та 
обмінів, при пересуванні територією бойових дій, перетині блок-
постів, транспортуванні у шпиталі.  

За рішенням міністра Оборони України Степана Полторака, 
волонтери, що їздять до зони АТО здатні отримати статус учасника 
бойових дій. Таке рішення він обгрунтував тим, що волонтери 
роблять незамінну роботу і ризикують життям не менше за інших 
учасників цієї війни. Окремі волонтерські групи займаються допомо-
гою в пошуках зниклих або загиблих солдатів. Так, основна частина 
таких рухів сформувалася після Іловайської трагедії, коли кількість 
загиблих та зниклих без вісти, за деякими свідченнями, йшла на 
сотні. Однією з таких організацій є «Союз Народна Пам’ять», що 
працює в зоні АТО з вересня 2014 р. [4]. 

Багато волонтерів займаються виготовленням екіпірування 
власноручно: шиють на власній апаратурі аптечки, чохли для бро-
нежилетів, одяг, маскувальні сітки; збирають безпілотники для 
військової розвідки, займаються евакуацією громадян із зони АТО. 
Так, переважно, допомога надходить до людей, що самі покинути 
території бойових дій не можуть – літні люди та діти. Волонтери-
зоозахисники займаються вивезенням та пошуком притулку для 
домашніх тварин, що залишилися без домівки. Часто волонтери 
привертають увагу суспільства до неякісної роботи адміністративних 
армійських відомств, роблять інформацію про спорядження армії 
більш відкритою. Взагалі, майже чверть всіх українців є певним 
чином волонтерами, тобто займаються волонтерством безпосередньо 
або жертвують гроші чи речі на потреби благодійності. 
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Незаперечним є той факт, що потреби населення у соціальній 
допомозі, психологічній підтримці і захисті завжди були актуальни-
ми. Тому виникла необхідність у залученні до соціально-психологіч-
ної роботи з різними верствами населення добровільних помічників-
волонтерів. 

Слово «волонтер» з французької означає доброволець. Волон-
терами спочатку називали тільки тих людей, які виключно зі свого 
бажання вступали на військову службу. 

Волонтер – це людина, яка добровільно, не переслідуючи корис-
ливих цілей, займається діяльністю на користь суспільства, не 
отримуючи за це грошової винагороди [1]. 

У загальному розумінні волонтерство – це той внесок, який 
робиться фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, 
без заробітної платні, без просування по службі, для добробуту і 
процвітання спільнот та суспільства в цілому. Волонтерський рух 
також є основою діяльності недержавних та громадських організацій, 
професіональних організацій та профспілок [2]. 

Існує припущення, що волонтерство як суспільний рух виникло 
на Заході, а першими волонтерами були самаритяни, які почали 
надавати допомогу усім, хто її потребував. 

 1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху у 
світі, коли Жан Анрі Дюнан, відомий французький письменник-
журналіст, вражений наслідками кривавої битви при Сольферіно, 
запропонував створення Червоного Хреста – організації, яка б пра-
цювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допо-


