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Роком виникнення волонтерського руху вважається 1859-й. 
Саме тоді французький письменник-журналіст Анрі Дюман, враже-
ний кривавими картинами битви при Сольфоріно, запропонував ідею 
створення Червоного Хреста – організації, яка працювала б на волон-
терських засадах і надавала першу медичну допомогу пораненим 
бійцям. Принципами, сформульованими Дюманом, керуються 
сьогодні волонтерські організації в усьому світі. До XIX ст. волон-
терство сприймалось як військова справа, а волонтери – романтичні 
юнаки, які прагнули за покликом серця піти в бій за чужу 
незалежність і обов’язково в далеку екзотичну країну. 

З XIX ст. волонтерство набуває соціального змісту і визнача-
ється як добровільна, неоплачувана діяльність у вільний від основної 
роботи час, спрямована на допомогу іншим. В країнах Західної 
Європи і США волонтерський рух почав активно розвиватися в  
XIX ст. як рух «дружніх візитерів», сестер милосердя, самаритян, 
місіонерів. В 20-ті роки XX ст. з’являються перші міжнародні робочі 
табори добровольців, європейські служби добровільної праці. Після 
Першої світової війни в 20-ті роки французи і німці, зустрівшись, 
вирішили, що «…краще працювати разом, ніж воювати один проти 
іншого». Ця чудова думка стала потім девізом волонтерського руху.  

У 1920-ті роки у Франції біля Вердена був організований пер-
ший волонтерський загін за участі французької та німецької молоді. 
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Волонтери відновлювали зруйновані Першою світовою війною 
ферми, не отримуючи за свою працю кошти. При цьому зацікавлена 
сторона забезпечувала добровільних працівників житлом, харчуван-
ням, медичним страхуванням – цей принцип організації волонтерсь-
кого руху зберігся і в наш час. З цього й почала свою діяльність 
Міжнародна громадська служба, яку заснував П’єр Сересоль у 
1920 році як гуманітарний рух. Принцип її – «Не говорити, а діяти». 

Розквіт волонтерського руху в США припадає на 1930-ті роки, в 
цей час у ньому взяло участь близько 3-х мільйонів молоді. Прези-
дентом Ф. Рузвельтом була створена волонтерська організація 
Civilian Conservation Corps для зниження рівня безробіття. Наступний 
розквіт волонтерства в США починається з 1961 року, коли 
Президент Д. Кеннеді створив організацію «Служба миру». 

У 1970 році в Ізраїлі була створена національна цивільна 
служба для того, щоб забезпечувати можливість волонтерського 
служіння для релігійних єврейських дівчат, які згідно з законом не 
повинні проходити військову службу. У Європі з 1980-х років 
волонтерські загони широко розповсюджують екологічні проекти. В 
США, починаючи з 1993 року, при Президенті Б. Клінтоні, волон-
терських рух досяг найбільших розмахів. Оскільки Президент фінан-
сував волонтерські служби, до 1996 року волонтерів стало уже  
35 тисяч. В Парижі 14 вересня 1990 року на XI Всесвітній конференції 
Міжнародної Асоціації добровільних зусиль була прийнята Загальна 
декларація волонтерів. В ній визначаються цілі, значення, принципи 
руху. Сьогодні волонтерські організації існують у 80 країнах світу. 

Волонтерська діяльність з давніх-давен була притаманна укра-
їнському народу. Адже у словнику української мови подано низку 
слів-синонімів (доброчинність, доброчинство, добродійство, добро-
діяння, благодіяння тощо), які мають однакове тлумачення: «Надава-
ти допомогу, сприяти кому-небудь у чомусь». Перші вітчизняні 
добровольці – Червоний Хрест, організований добровільний запис в 
сестри милосердя для шпиталю і лікарень для хворих. В Україні 
поняття «волонтер» до 90-х XX ст. не існувало. Людей, що займалися 
суспільно-корисною справою, називали доброчинцями, благодійни-
ками, альтруїстами, громадськими діячами, меценатами (Князь 
Володимир, Ярослав Мудрий, Гетьман Петро Сагайдачний, Мазепа), 
приватні благодійники Терещенки, Семеренки, Броцькі. 
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У 90-х роках з розвитком мережі центрів ССМ і браком 
професійних кадрів виникає необхідність у залученні соціально 
активних добровольців до соціальної роботи.  

Український народ після активного волевиявлення у 1991 році 
свого прагнення жити у незалежній, самостійній державі одержав 
унікальну можливість утвердити себе серед розвинутих цивілізова-
них країн світу. Сьогодні в Україні зароджується демократичне 
суспільство, яке має базуватися на принципах свободи, творчості та 
гуманізму. Формальні державні структури не в змозі реагувати на всі 
запити суспільства, тому особливої ваги набуває громадський рух. 
Про те, що цей процес розпочався і триває, незважаючи на труднощі, 
свідчить поява сучасних недержавних організацій, кількість яких 
сягнула понад 20 тисяч. Однак, лише незначна частина цих організа-
цій працює з волонтерами. 

У травні 1998 року Україна серед інших країн Центральної та 
Східної Європи, а також кількох країн Азії розпочала реалізацію 
регіональної програми, «Ініціатива з роботи на добровільних заса-
дах». Ідея програми належить Нью-Йоркському Інституту Відкри-
того Суспільства, і впроваджується вона через мережу національних 
відділень. Головною метою програми є відновлення руху волонтерів 
у згаданих країнах як запоруки громадського суспільства та незво-
ротності демократичних перетворень, збільшення частки добровіль-
ної праці громадян, спрямованої на розв’язання конкретних проблем.  

До своїх цілей і завдань в Україні програма передусім відно-
сить: активізацію громадської діяльності в Україні шляхом розвитку 
руху волонтерів, спрямованої на якнайширше залучення населення 
до суспільно корисної праці на добровільних засадах у громадських 
організаціях, службах соціального захисту та медичній сфері для 
допомоги у розв’язанні проблем суспільства. Варто також зазначити, 
що не лише громадські організації, а й державні теж намагаються 
розвивати волонтерський рух в Україні. Про це свідчить діяльність 
ССМ, де поряд з професійними соціальними працівниками працюють 
добровільні помічники. Волонтерські служби при ЦССМ поступово 
стали одним із напрямів державної молодіжної політики.  

Генеральна Асамблея ООН проголосила 2001 рік Міжнародним 
роком волонтерів. Основними цілями проведення його були визна-
чені: підвищення рівня визнання волонтерської діяльності, допомога 
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та сприяння їй, популяризація, створення мережі поширення та 
обміну інформації про неї. Умова виконання поставлених завдань – 
співпраця таких секторів суспільства, як громадські організації, 
держава, приватні особи. 

22 березня 2001 року Президент України підписав розпоряд-
ження про проведення в Україні Міжнародного року волонтерів.  

Отже, всі ці дані говорять про те, що попит на волонтерську 
працю зростає з кожним роком. З’явилося багато організацій в 
Україні, які займаються залученням та навчанням волонтерів, або 
тих, що спеціалізуються лише на розвитку волонтерства. Доречно 
зазначити, що на сьогодні існує, наприклад, в м. Києві, принаймні 
три фактори, які уможливлюють запровадження волонтерства в 
суспільне життя: 

1. наявність користувачів соціальних послуг та поля для волон-
терської діяльності, які можуть запропонувати недержавні громадсь-
кі організації; 

2. наявність потенційних волонтерів, яких можна залучати 
організовувати, навчати; 

3. існування світових моделей волонтерства та методичних 
рекомендацій щодо роботи волонтерського сектора, які поступово 
впроваджуються методом тренінгових занять для підготовки тренерів. 

Отже, можна зробити висновок, що в сучасних умовах потрібне 
усвідомлення громадськістю, державними органами важливості 
оптимізації різноманітних аспектів соціального розвитку. Соціальні 
проблеми мають неухильно розв’язуватись, успіх намічених змін 
залежатиме від кваліфікації працівників, зайнятих соціальним 
обслуговуванням і захистом, що передбачає відповідну підготовку 
кадрів; вона стає завданням першочергової ваги у здійсненні нової 
політики країни. Формування великого руху добровольців є одним з 
важливих шляхів до продуктивної соціальної роботи в будь-якій 
державі. 

 


