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Отже, наш волонтерський проект виконує важливу функцію 
містків між науковою спільнотою і громадянами, які є платниками 
податків, що фінансують нашу науку. Попри те, що за півроку 
виконано доволі значний обсяг роботи, проект щотижневий і навіть з 
позачерговими лекціями, ми плануємо не тільки продовжувати 
працювати, але й розширювати нашу діяльність. Ми брали участь у 
Днях науки НАНУ у листопаді 2014 року і плануємо долучитися до 
Днів науки НАНУ у травні 2015 року. Важливим напрямком нашої 
роботи є створення незалежного інтелектуального майданчика, на 
якому б могли спілкуватися вчені різних галузей, які не перетина-
ються на роботі. Наприклад, лекцію чудового українського генетика 
Ольги Утєвської про дослідження з популяційної генетики українсь-
кого етносу прийшли послухати історики, бо мова йшла про 
генетичні методи дослідження формування українського етносу.  

Таким чином, я вважаю, що популяризація української науки 
може бути дуже важливим напрямком волонтерського руху, тому що 
наша наука є фундаментом і нашої безпеки, і нашого економічного 
зростання. Не менш важливим, ніж допомога АТО чи біженцям. 
Війна закінчиться, і ми повинні опинитися не в зруйнованій, а в кві-
тучій європейській країні, повноправного члену Західної цивілізації. 
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З розгортанням трагічних подій на сході України в 2014 р. 

українська діаспора (далі – УД) США і Канади паралельно із лобію-
ванням міжнародної політичної та військової допомоги Україні й 
сама вдалася до волонтерства. 

По суті, це відновлення поширеної в УД з кін. ХІХ ст. практики 
допомогових організацій, метою яких була матеріальна підтримка 
співвітчизників на території України, а також проведення масштаб-
них акцій зі збору коштів. Зокрема, в 1914 р. у США постав Фонд 
визволення України для допомоги українському народу у війні, який 



144 

протягом року зібрав до $25 тис. [5]. Так, за Першої світової війни 
було започатковано низку волонтерських кампаній УД США і Кана-
ди, спрямованих на допомогу українському народу у найкритичніші 
періоди. 

Через 100 років, в умовах російського вторгнення, низка 
організацій УД США та Канади зайнялися збором та передачею в 
Україну коштів, гуманітарної та військової допомоги, створенням 
міжнародних благодійних фондів та підтримкою неурядових волон-
терських фондів. На найвищому рівні цю діяльність координує 
Світовий конгрес українців (СКУ), а також Злучений Український 
Американський Допомоговий Комітет в США (ЗУАДК) та Суспільна 
Служба Українців Канади [11]. Реципієнтами допомоги є державні 
військові та медичні установи (Міноборони, Штаб ЗСУ, Прикордон-
на служба, госпіталі тощо), добровольчі батальйони, волонтерські 
організації в Україні, переселенці з окупованих територій та зони 
АТО, окремі сім’ї (наприклад, загиблих та поранених в АТО) чи 
особи (бійці). 

Під егідою СКУ успішно діє фонд «Patriot Defence». До 
листопада 2014 р. фонд передав українським військовим 10 тис. 
покращених індивідуальних медичних аптечок та провів медичну 
підготовку 12 тис. бійців з допомогою інструкторів НАТО. У 2014 р. 
бюджет цього проекту склав $1,3 млн., причому половину цих 
грошей зібрала УД в США [12]. 

ЗУАДК, створений для допомоги українським біженцям після 
Другої світової війни, виступив з ініціативою «усиновити» поране-
них українських вояків – за посередництва організації оплатити 
медичне спорядження, ліки, одяг, харчі та інші потрібні речі для 
конкретного військового (25 доларів на місяць або 300 доларів на 
рік) [14]. Закупівлею медичного обладнання для лікування поранених 
бійців займається ініціатива «Support Hospitals in Ukraine« [10]. За 
весь період проведення АТО найбільшим гуманітарним вантажем 
наразі є 7-тонний вантаж з Канади із теплим одягом та медичним 
обладнанням, доправлений до Одеси в перші дні 2015 р. [3]. 

Прикметно, що УД США і Канади, де волонтерство має досить 
тривалу традицію і є поширеною формою суспільної активності, 
сама, поза згаданими установами, організовується для волонтерської 
підтримки України. 

Більшість акцій полягає у зборі коштів і гуманітарної допомоги. 
Зокрема згадана вище організація «Разом» у ході всеамериканської 



145 

акції «Той Драйв» протягом жовтня 2014 р. зібрала понад 400 
контейнерів речей для родин військових та біженців із зони АТО [9]. 
Часто допомога військовим та переселенцям поєднується. Так, УД 
Канади передала автомобілі-позашляховики для формування Першо-
го медичного добровольчого батальйону, вщент заповнені гуманітар-
ною допомогою для біженців [13]. 

До волонтерства охоче залучаються цілі українські громади міст 
США і Канади – купують і передають в Україну реанімобілі, броньо-
вані джипи, тонни військового одягу та гуманітарних товарів. Нап-
риклад, громада м. Олбані (США) з березня по листопад 2014 р. зіб-
рала $15 тис. на медичні засоби для військових та організувала 
навчання щодо їх використання [4]. Активним учасником волонтерсь-
кого руху стала церква. Зокрема, греко-католицька церква св. Йосифа в 
Чикаго зібрала $25 тис. для допомоги українським військовим [2]. 

Доволі поширеним явищем стала волонтерська допомога від 
конкретних осіб. Вона різниться за розміром – від 6 коробок тер-
мошкарпеток для військових вартістю $1 тис. від Михайла Калиміна 
з Торонто до 120 контейнерів медичного устаткування та багато-
функціональних медичних ліжок від лікаря з Чикаго Галини Борис-
лавської [7, 8]. 

Часто волонтерський актив УД вдається до оригінальних 
способів залучення молоді до допомоги Україні. Це – різноманітні 
он-лайн аукціони, благодійні заходи за участі «Міс-Українська діас-
пора», всеамериканська акція «Купуй українське» тощо. Наприклад, 
у США «Разом» запровадила «моду» серед УД замість подарунка до 
дня народження дарувати речі для українських військових на 
передовій (найпопулярнішими подарунками стали каски та інші 
засоби захисту). Канадська волонтерська організація «Євромайдан-
Оттава» оголосила подібну акцію до Різдва. 

Узагальнених даних про гуманітарну та фінансову допомогу УД 
США та Канади наразі немає. Але про її обсяг свідчать і наведені 
вище приклади, і окремі офіційні повідомлення. Зокрема, за даними 
на листопад 2014 р. УД Канади передала на схід України лише 
медикаментів на 25 тис. канадських доларів [1]. За інформацією ге-
нерального консула України у Сан-Франциско С. Альошина, місцеві 
українські волонтери до листопада 2014 р. відправили в Україну 
гуманітарну допомогу вартістю $250 тис. Втім, як він зауважив, загаль-
на сума, зібрана у США волонтерами з УД, є набагато більшою [6]. 
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Неможливо не згадати і волонтерів з УД, які безпосередньо 
беруть участь в АТО. Так, найвідомішими добровольцями стали двоє 
українців з США, які прийняли українське громадянство, щоб 
захищати землю своїх прадідів, і віддали за це свої життя – «Франко» 
та Володимир Питак. 

Таким чином, відповіддю УД США і Канади на ті виклики, що 
постали перед Україною у 2014 р., став серед іншого і потужний 
волонтерський рух. Волонтерська діяльність УД, спрямована на 
підтримку історичної батьківщини, відбувається на кількох рівнях – 
робота спеціальних організацій, церков, ситуативні волонтерські 
акції на місцевому рівні, приватна ініціатива. В сукупності це є 
суттєвою фінансовою, військово-технічною, гуманітарною допомо-
гою Україні, а також прикладом дієвої підтримки свого народу для 
всього зарубіжного українства. 
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Китайское общество Красного Креста было создано в 1904 году 

в связи с началом русско-японской войны 1904–1905 гг. Представ-
ляется закономерным, что первый вариант китайского национального 
общества Красного Креста появился в Шанхае – городе, который 
можно было характеризовать большей прогрессивностью взглядов. 
После начала военных действий между Россией и Японией, в марте 
1904 г. в Шанхае по инициативе некоторых видных чиновников 
Китая, прежде всего Шэнь Дуньхэ – даотая по делам таможни, по 
образцу международной организации Красного Креста было создано 
«Благотворительное общество Красного Креста 3-х восточных 
провинций». Задачей данной организации стало оказание помощи 
терпящему бедствие китайскому населению района военных дейст-
вий в Маньчжурии. Это учреждение стало прототипом националь-
ного китайского общества Красного Креста, несмотря на то, что не 
было официально признано Международным комитетом Красного 
Креста (МККК) и потому не имело возможности эффективно 
работать в зоне военных действий. 


