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Харківські дитячі кардіохірурги можуть слугувати беззапереч-
ним прикладом лікарського благодійництва, тому що наріжним 
каменем їхньої щоденної праці є не просто любов до людини, а 
піклування про найслабших і найменш захищених пацієнтів – немов-
лят, які потребують надскладних хірургічних операцій на серці. Це 
не просто пожертва власного часу, а ще й турбота про майбутнє 
українського соціуму, неоцінений внесок у здоров’я – найбільше 
багатство людини й нації. Оцінку лікарській волонтерській праці 
подано в дописах батьків, сповнених неймовірною вдячністю не 
тільки за врятоване дитяче життя, а й за отриману надію на щасливе 
майбутнє родини. 
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У суспільному житті кожного демократичного суспільства існує 
велика кількість організацій і інституцій що діють для суспільної 
користі, причому кожна організація реалізує свою місію, в основі 
якої лежать цінності, що є найважливішими для її функціонування. 
Це може бути допомога бідним дітям на нашій вулиці, дітям в лікарні 
або, наприклад, інформування про найбільш здібних дітей нашої 
країни. Частина людей працює в організаціях, заробляючи таким 
чином гроші. Однак переважна більшість діє на основі добровіль-
ного, безкоштовного ангажування. Волонтер − це особа, яка безкош-
товно свідомо, добровільно діє в ім’я інших, і ця діяльність виходить 
за межі родинно-дружніх взаємовідносин. Але не кожен волонтер 
відповідає певному типу роботи. 

Причин, з яких волонтери потрібні в організаціях, чимала кіль-
кість. Наприклад, волонтери можуть виконувати роботу, яка не 
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охоплена оплачуваними працівниками; вони впроваджують новий 
вимір в організацію; творять додаткову групу людей, заангажованих 
в місію організації. Крім того, їх діяльність є формою скерування 
громадської активності і є певний вид громадського контролю, що 
надає більшої важливості діяльності організації серед членів місцевої 
спільноти. 

У незалежній Україні початок розвитку волонтерського руху 
зазвичай пов’язують з діяльністю служб під назвою «Телефон Довіри», 
де працювали волонтери. 

Ідея застосування телефонного консультування як методу 
соціальної роботи, так званих телефонів довіри, народилася у 50-ті р. 
XX ст. з необхідності надання допомоги особам, які потрапили у 
складні життєві ситуації. У 1953 році в Лондоні за ініціативою 
пастора Чада Вара з’явилася перша телефонна служба, основною 
метою якої було попередження самогубств. Такий метод надання 
допомоги зацікавив осіб, які потрапили у кризові ситуації, і людей, 
які хотіли долучитися до надання допомоги тим, хто її потребує. З 
пожвавленням інтересу громадськості до діяльності благодійної 
організації під назвою «Самаритянський телефон довіри» долучалося 
дедалі більше добровольців. І хоча служба була створена за 
ініціативою духовної особи, її діяльність не мала релігійного харак-
теру, а назва була пов’язана з постаттю самаритянина з біблійної 
притчі, з яким і сьогодні порівнюють волонтерів, що безкорисливо 
надають допомогу і підтримку особам у кризових станах. Починаючи 
з 1959 р., служби телефонного консультування, подібні до «The 
Samaritans», почали з’являтися в Единбурзі, Глазго, Абердині і Данді. 
1 листопада 1961 р. нове відділення «The Samaritans» було створене в 
Північній Ірландії. І у 1962 р. на території Великої Британії вже було 
41 відділення «Самаритянського телефону довіри», які до 1967 р. 
діяли на волонтерських засадах. За декілька років благодійна орга-
нізація перетворилася на товариство з обмеженою відповідальністю, 
а з 1967 р. у ній з’явилися штатні працівники, що засвідчило початок 
професіоналізації «Телефону Довіри». У 1974 р. Чад Вара заснував 
міжнародну організацію «Befrienders International», членами якої 
стали країни, зацікавлені в розвитку цієї форми допомоги. Пастор 
Чад Вара продемонстрував, як з невеличкої громадської організації 
може вирости розгалужена мережа служб для надання нагальної 
допомоги людям у кризових станах. У 1967 р. на міжнародному 
конгресі в Женеві була створена Міжнародна федерація служби 
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нагальної допомоги телефоном International Federation of Telefonic 
Emergency Services (IFOTES). Досягненням конгресу стало узгод-
ження загальних для всіх країн – членів IFOTES − цілей діяльності 
«Телефонів Довіри», правил їх функціонування, а також методів і 
принципів надання допомоги. Федерація об’єднує 30 тисяч добро-
вольців і 500 центрів у 28 країнах світу, які забезпечують цілодобове 
надання допомоги людям, що потрапили у кризові чи екстремальні 
ситуації [2, 196]. 

Незважаючи на світове визнання, консультація по телефону 
порівняно нова для України. Перша спроба створити службу екст-
реної допомоги телефоном була зроблена в Дніпропетровську в 1983 
році в міському психоневрологічному диспансері. У 1987 в Одесі 
«Молодіжна гаряча лінія» була організована як некомерційна гро-
мадська організація, з 1989 році був створений «Телефон довіри» в 
Києві на базі міської психіатричної лікарні. З 1989 року «Телефон 
довіри» з’явився в Полтаві [6, 114]. 

Історія створення першої служби екстреної психологічної 
допомоги на Харківщині також відноситься до часів Радянського 
Союзу, коли у середній школі №9 був створений експериментальний 
клас із поглибленим вивченням психології, в роботі якого брали 
участь психологи Київського районного відділу народної освіти, 
викладачі кафедри соціології і психології Харківського державного 
університету. 1 березня 1990 року групою професіональних шкільних 
психологів був створений перший в Харкові нічної молодіжний Теле-
фон довіри. Робота першого Харківського телефону довіри велася на 
території загальноосвітньої середньої школи №9, фінансування 
проводилося обласним відділенням товариства «Червоного Хреста і 
півмісяця». Після трьох місяців роботи фінансування було припи-
нено, потім протягом двох років велася консультативна робота на 
добровільних засадах в приміщенні, що було виділено Київським 
районним відділом народної освіти. З липня 1993 року почав роботу 
дитячий, підлітковий і молодіжний центр довіри «Нитка Аріадни». 
Спочатку фінансування цієї служби узяла на себе фірма «Фактор 
ЛТД». Проте у зв’язку із фінансовими труднощами з жовтня 1993 
року фірма припинила фінансування програми і Київським відділом 
освіти спільно з громадською організацією «Психокультура» була 
затверджена програма психологічної допомоги дітям, підліткам і 
молоді, що реалізовувалася службою Телефону довіри «Нитка Аріад-
ни». Безпосередніми цілями служби «Нитка Аріадни» і до сьогодні є: 
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психологічна підтримка дітей, підлітків та молоді у важких та 
кризових ситуаціях, профілактика девіантної поведінки; профілак-
тика суїцидів, неврозів, психосоматичних розладів, залежностей; 
підвищення виховного потенціалу батьків і вихователів; сприяння 
гармонійної соціалізації молоді в сучасних умовах; інформаційна 
підтримка населення. В 1996 році був відкритий Телефон довіри «Від 
серця до серця» з надання екстреної психологічної допомоги [4,10].  

Середина 90-х років ознаменувалась великою кількістю форму-
вання аналогічних служб по всій Україні. З вересня 1993 р. прийнято 
рішення про створення Української національної асоціації телефон-
них консультантів (УНАТК) з центром в Одесі. З 1994 р. ТД «Нитка 
Аріадни» став часткою національного асоційованого члена Internatio-
nal Federation of Telephonic Emergency Services (IFOTES). Квітневий 
з’їзд 1998 р. центрів соціальних служб в Києві затвердив типове 
положення про служби Телефонів довіри і подав прохання про реєст-
рацію Всеукраїнської асоціації телефонних консультантів. На цій 
хвилі для лінії соціальних служб було виділено фінансування, і ство-
рення Телефонів довіри прийняло стихійний характер. Зі 127 офіцій-
но існуючих Телефонів при соціальних центрах реально функціону-
вало не більше двох десятків. З цієї миті почалося глухе протистоян-
ня двох систем – волонтерського руху і державного апарату.  

В наші часи важливо, щоб люди були проінформовані про 
можливість отримання таких послуг, як «Телефон довіри», де 
допомагають розрядити негативні емоції, допомогти знайти вихід із 
ситуації, а також почути практичні поради. 
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Волонтерство (від лат. voluntarius ‒ добровільно) ‒ широке коло 

діяльності, зокрема традиційні форми взаємодопомоги, офіційне на-
дання послуг та інші форми громадянської участі, здійснювані 
добровільно на благо суспільства. 

Волонтерська діяльність ‒ добровільна, безкорислива, соціально 

спрямована, неприбуткова діяльність, здійснювана волонтерами та 
волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської 
допомоги. 

Волонтерська допомога ‒ роботи та послуги, що безоплатно 

виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими організа-
ціями. Волонтерська діяльність є формою благодійництва [1].  

В Україні волонтерство виникло на початку 90-х років мину-
лого століття, а офіційно його визнано Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 10 грудня 2003 р., якою також затверджено «Положен-


