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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. Сучасна ситуація в 
Україні характеризується соціально-психологічною,  економічною     
нестабільністю, зниженням рівня життя більшості населення, 
зростанням злочинності і насильства. Ці проблеми в Україні 
відобразилися на психологічному самопочутті різних верств 
населення. Ще більш відчутно визначилися категорії людей, які 
потребують соціально-психологічної допомоги (молоді люди без 
жодного заняття, безробітні, діти, які не отримують потрібної уваги з 
боку батьків або не мають батьків, пенсіонери, інваліди). Щоб 
вирішити цю проблему, необхідно апробувати та поширити методики 
соціально-психологічної роботи. 

Незаперечним також є і той факт, що потреби населення у 
соціальній допомозі, психологічній підтримці і захисті зростають. 
Тому виникає необхідність у залученні до соціально-психологічної 
роботи з різними верствами населення добровільних помічників-
волонтерів. У Законі України «Про соціальні послуги» вказується, що 
волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, 
неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно-корисний 
характер. Загальна Декларація про волонтерську діяльність (прийня-
та міжнародною радою директорів Міжнародної Асоціації Волон-
терських Зусиль) тлумачить волонтерську діяльність як основу 
побудови та розвитку громадянського суспільства. Вона втілює в собі 
найшляхетніші прагнення людства – прагнення миру, свободи, 
безпеки та справедливості для всіх людей. 

Згідно із Загальною декларацією волонтерів, волонтерська 
діяльність розглядається як інструмент соціального, культурного, 
економічного розвитку. У Декларації підкреслюється, що волонтерст-
во – це добровільний вибір, який відображає особисті погляди і 
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позиції; це виражається, як правило, у спільній діяльності у межах 
різного роду асоціацій. Волонтерство сприяє покращенню якості 
життя, особистому процвітанню й поглибленню солідарності, реалі-
зації основних потреб на шляху будівництва справедливого і мирного 
суспільства, більш збалансованому економічному і соціальному роз-
витку, створенню нових робочих місць і нових професій. У Декла-
рації проголошено принципи руху, зокрема, принцип надання особис-
тих або організованих послуг та принцип перетворення волонтерства 
на елемент особистісного розвитку, набуття нових знань та навичок 
[3]. 

Особи, які працюють у доброчинних організаціях (волонтери, 
добровольці), хочуть допомагати людям. Але є й інші мотиви. Для 
них також важливо знайти і реалізувати себе, допомогти власній 
дитині, друзям. І в цьому немає нічого поганого.  

З досвіду багатьох організацій можна дійти висновку: якщо 
людина керується тільки альтруїзмом, особливо в організаціях, де 
дуже важка робота, наприклад, у притулку для дітей, вона довго не 
протримається. А ось вирішення особистих проблем – це нормальний 
стан людини, що називається звичайним життям. Жертвувати собою – 
екстремальний стан, і довго перебувати в ньому дуже важко. Але 
особисті інтереси не повинні домінувати над іншими. 

Волонтери можуть займатися справами, якими б ніколи не 
стали займатися на оплачуваній роботі. Вони віддають свій час і 
зусилля організації, хочуть бути її частиною, мати право голосу і 
впливати на рішення організації. Те, що інші цікавляться їхньою 
думкою і враховують їхню точку зору, підтверджує значущість 
волонтерів для організації. Можливість впливати навіть на найменшу 
частину роботи організації є спеціальним видом мотивації, тому що 
людина відчуває себе частиною організації в цілому [4]. 

Отже, волонтер не отримує матеріальної допомоги у вигляді 
зарплати, проте, він має дещо інше: умови для розвитку власних 
здібностей, моральне задоволення, усвідомлення власної необхід-
ності тим, хто потребує допомоги, він приносить користь, набуває 
нових знань та ін. Можна сказати так: скільки у світі волонтерів, 
стільки і мотивів безкоштовної роботи в некомерційних організаціях. 

Волонтерська робота допомагає людям досягти більшого 
впливу на власне життя. Аналізуючи напрями і деякі форми роботи, 
слід відзначити, що практично вся робота центрів допускає можли-
вість залучення волонтерів як добровільних помічників центрів 
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надання соціально-психологічної допомоги. Вона проходить за таки-
ми напрямами: надання соціальних послуг громадянам, які перебу-
вають у складних життєвих обставинах (інвалідність, часткова втрата 
рухової активності у зв’язку зі старістю чи станом здоров’я, відсут-
ністю житла або роботи, наслідки стихійного лиха, катастроф тощо); 
надання соціальних послуг дітям та молоді, що перебувають у 
складній життєвій ситуації у зв’язку з інвалідністю, хворобою, 
сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами. 

Залучення організаціями, що здійснюють досить різнорідну 
діяльність, волонтерів – доволі поширений та складний процес, що 
передбачає створення та реалізацію ґрунтовної програми залучення, 
організації та подальшої співпраці з волонтерами. Така програма має 
містити не лише перелік робіт, до яких планується залучити додатко-
вих людей, але й має враховувати ресурси організації, що дали б 
змогу це зробити. Незважаючи на те, що волонтерська діяльність є 
неоплачуваною, вона потребує ресурсів іншого характеру: особа чи 
група осіб, що займатиметься організацією волонтерів та їхньої діяль-
ності, створення умов для підвищення навичок роботи волонтерів та 
власне врахування мотивів, які змушують людей займатися таким 
видом діяльності [2]. 

Отже, процес залучення волонтерів досить тривалий та ресурс-
нозатратний, хоча при ефективній організації їхньої діяльності вит-
рачені ресурси не будуть розподілені дарма. Якщо грошова виплата, 
яку люди отримують за роботу, дорівнює чи перевищує ринкову 
вартість цієї роботи, така діяльність не може вважатися волонтерсь-
кою. Однак людина не повинна нести витрат, пов’язаних з цією 
діяльністю.  

Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку 
спроможних громад. Події 2014 року в Україні стали для її громадян 
важким психологічним випробуванням. Організована на Євромайдані 
психологічна служба трансформувалася у Психологічну кризову 
службу, підрозділи якої займаються допомогою пораненим, сім’ям 
загиблих, переселенцям. Окремі групи волонтерів-психологів постій-
но перебувають в зоні проведення АТО, де вони проводять психоло-
гічні тренінги з українськими військовими та займаються реабіліта-
цією постраждалих під час військових дій [1].  

Аналіз проблем волонтерства в Україні показав, що волонтерсь-
ка робота серед молоді набуває масового характеру в різних сферах 
діяльності: освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, 
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служб для молоді тощо. Відбувається пошук вченими, соціальними 
працівниками оптимальних шляхів розвитку волонтерського руху, 
намагання вивчити сутність феномена «волонтер», особистісні та 
професійні потреби волонтерів, узагальнити накопичений досвід та 
розповсюджувати його. 

Проаналізувавши наявну теоретичну інформацію щодо світо-
вого досвіду волонтерства та історію розвитку волонтерства в 
Україні, можна зробити висновок, що волонтерство як явище виникло 
з потреби здійснення високомотивованими людьми діяльності, яка на 
перший погляд є достатньо простою, однак все ж таки має виконува-
тися. Досягнення результатів дослідження основних мотивів волонте-
рів безсумнівно є значними: врахування отриманих результатів дало 
змогу вдосконалити систему мотивування, інформування, залучення, 
створення умов для подальшої діяльності та винагородження 
волонтерів. Однак цей досвід так і не став вичерпним. 
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Попри те, що Харків залишається найбільшим науковим цент-

ром України, культурному життю міста бракує науково-популярних 
клубів. Наш проект «Вільний університет Майдан Моніторинг» 
переслідує подвійну мету. Пересічні харків’яни можуть долучитися 


