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Протягом останнього року волонтерство стало одним із поши-
рених проявів громадської діяльності в українському суспільстві. Це 
питання на сьогодні є досить актуальним, особливо в умовах війни в 
Україні. Якщо раніше добровольці здебільшого допомогали дитячим 
закладам, хворим, малозабезпеченим прошаркам населення, то сього-
дення значно розширило сферу діяльності волонтерів. Разом із тим, 
майже все населення України долучилося до цій форми в цю форму 
соціальної активності. Тобто, хоча б один раз кожна людина підтри-
мала ініціативу волонтерів, або за власним бажанням надала мате-
ріальну чи моральну допомогу тим, хто цього потребував. Характер-
ним для сучасного волонтерського руху в Україні є активна участь у 
ньому дітей різного віку. Така риса є обнадійливим фактором для 
майбутнього нашої країни. У наших нащадках ще з дитинства 
проявляються людяність, доброта, небайдужість, милосердя, що є 
основою гуманного й духовного суспільства. 

Волонтерство, як важлива сфера соціальної діяльності та 
реалізації особистості, широко популяризується засобами масової 
інформації. Необхідно наголосити на тому, що роль інформаційного 
простору в цьому аспекті діяльності є не лише необхідною, але й 
неоціненною. Головне, щоб надавалася повна і правдива інформація. 
Завдяки її розповсюдженню все ширше і ширше коло суспільства має 
можливість долучитися до цього процесу, надати ту чи іншу допо-
могу. Основними сучасними потужними інформаційними джерелами 
є телебачення та інтернет. Якщо телебачення охоплює всі прошарки 
населення, то молодь у більшості звертається до мереж інтернету. 
Також частина населення є прихильниками преси. 
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У ЗМІ говориться про вибух волонтерського руху в Україні. На 
«Урядовому порталі» органів виконавчої влади України 5 грудня 
2014 р. прес-служба Міністерства соціальної політики до міжна-
родного дня волонтерів надала результати загальнонаціонального 
дослідження стану волонтерства в Україні, представленого Орга-
нізацією Об’єднаних Націй в Україні спільно з Урядом України та 
волонтерськими організаціями. За висновками досліджень майже 
чверть українців (23 %) мали певний волонтерський досвід, 9 % із 
них стали волонтерами протягом 2014 року [3 ].  

Потужна система волонтерського руху зосереджена на Харків-
щині. Про це свідчить висвітлення засобами інформації діяльності 
Форуму солідарності волонтерів, що відбувся 19 вересня 2014 р. у 
Харкові. На ньому менеджер проектів волонтерського руху Наталія 
Яковлєва проголосила, що третина українців бере участь у волон-
терській діяльності, зокрема у Харкові до 15 тисяч [1]. На форумі 
діяло чотири секції: громадська безпека й оборона, інформаційна 
політика та інформаційна безпека, допомога Збройним Силам 
України івійськовим шпиталям, допомога вимушеним переселенцям. 
Найбільш масовими були секції допомоги Збройним Силам України 
та військовим шпиталям і допомоги вимушеним переселенцям. 
Зокрема на форумі учасниками було озвучено бажання закріпити за 
Харковом статус столиці волонтерського руху в Україні, оскільки це 
одним з основних вузлів із надання допомоги військовим у зоні АТО 
та регіоном найбільшої кількості внутрішньо переміщених осіб [2].  

Газеті «Вечірній Харків» помістила інформацію про те, що на 
Харківськиму форумі волонтерів, представники 92-го відділення 
механізованої бригади Володимир Сокол та добровольчого батальйо-
ну «Донбас» Павло Кішкар висловили подяку волонтерам. Вони 
зазначили, що життя бійців повністю залежить від діяльності волон-
терів. І що їх праця неоціненна [5].  

На Харківщині волонтерською справою займаються багато 
організацій та окремих волонтерів, зокрема такі, як: «Помоги Ар-
мии», «Громадська самооборона», «Сестра милосердия (АТО/ Харь-
ков)», «Помощь армии (совместно с Ульстрас Харьков)», «Реальная 
помощь военным (Харьков)», «Делом и Истиной (Харьков)», «Євро 
Майдан Харків. Медслужба», «Комітет допомоги українському 
війську», «IT Sector», «Вернись живым», «Станція Харків», а також 
Олександр Макаренко, Роман Доник. Здебільшого ці організації 
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займаються забезпеченням українських військових, особливо-
задіяним в АТО. Сфера діяльності цих організацій пов’язана зі 
зборанням коштів на придбання бронежилетів, тепловізорів, нічної 
оптики, касок, спорядження та обладнання, одягу, медикаментів, 
побутових речей, їжі, для ремонту техніки; безпосередньою достав-
кою всього необхідного тим, хто цього потребує. Група «Делом и 
Истиной (Харьков)» забезпечує переселенців із Донецької та Луган-
ської областей матеріальною допомогою, розселенням, працевлаш-
туванням, медичною допомогою.  

На шпальтах «Слобідського краю» розповідається про допомогу 
українській армії харківських волонтерів з організацій «Сестри 
милосердя АТО/ Харків», «Батальйон «Допомога», «Help-Army» та 
харківськими автомайданівцями. Південний залізничний вокзал, за 
даними газети, називають «Ворота» міста, у холі якого розташований 
один із пунктів волонтерської організації «Станція Харків». Волон-
тери працюють з вимушеними переселенцями. Вони консультують, 
годують, розселяють, займаються психологічною допомогою, пра-
цевлаштуванням переселенців [7]. Автомайданівці опікуються 22-м 
харківським територіальним батальйоном і 92-ю бригадою. Для них 
відправляли термобілизну, теплі речі, біноклі, будматеріали та бу-
дівельні інструменти, їжу. Волонтери з організацій «Сестри мило-
сердя АТО/ Харків», «Батальйон «Допомога», «Help-Army» та 
психологи добровольці надають допомогу солдатам Харківського 
військового госпіталю, військовим 80-ї та 95-ї бригад ПДВ, медикам 
1-ї танкової бригади і прикордонникам [6].  

Поряд із тим, у засобах масової інформації містяться повідом-
лення про великі труднощі у діяльності волонтерів та небезпеку. 
Наприклад, 16 березня по телебаченню надавалася інформація про 
загибель на Донбасі відомого волонтера Володимира Кочеткова-
Сукача із групи «Аеророзвідка», що збирав для військових 
безпілотними, також про перешкоджання діяльності волонтерів з 
боку військових нижчих ланок командного складу через викриття 
корупційних схем у Збройних Силах України. А для харківських 
волонтерів нагальною проблемою є доставка гуманітарної допомоги 
за лінію фронту, що пов’язано зі спецперепустками та вимогою 
сертифікатів на кожному блокпосту. Також у ЗМІ містяться статті 
про псевдо волонтерські організації та їх представників, які вводять 
суспільство в оману і збагачуються за рахунок довірливих людей [4]. 
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Нажаль, це стало дійсно поширеним явищем у метро та переходах не 
лише Харкова, а й по всій Україні. Таких псевдо волонтерів 
зустрічаєш кожного дня. 

Отже, сьогодні засоби масової інформації відіграють важливу 
роль. Розповідаючи про волонтерський руху в Україні, а у Харкові 
зокрема, вони сприяють не тільки поширенню цього руху, але й 
формуванню у свідомості українського населення значущості волон-
терської діяльності та духовних цінностей благодійності, милосердя, 
доброти. 
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