
 

Що таке волонтерство в сучасному розумінні? 

 

Волонтерський рух існує вже багато сторіч. І хоча в різних 

країнах це явище має різні назви: у Ботсвані – mephato, в Еквадорі – 

minga, в Індонезії – gotongroyong, у Руанді – kwitango, у Південній 

Африці – ubuntu, Південній Азії – shramadana, воно є універсальним 

людським феноменом, який зустрічається в усіх культурах, на всіх 

рівнях економічного розвитку, серед представників обох статей і 

людей різного віку. 

Волонтерство: 

- це добровільний вибір, який відображає особисті погляди та позиції; 

- це активна участь громадян у житті і суспільства; 

- сприяє покращенню якості життя, процвітанню  та поглибленню 

солідарності між людьми; 

- проявляється переважно як спільна діяльність в якійсь асоціації чи 

об’єднанні;  

- сприяє реалізації основних людських потреб на шляху побудови 

більш справедливого та мирного суспільства. 

 

Екскурс в історію волонтерства 

 

Волонтерами спочатку називали тільки тих людей, які виключно 

зі свого бажання поступали на військову службу. 

Дехто вважає роком виникнення волонтерського руху 1859 рік, 

коли французький письменник-журналіст АнріДюнан, вражений 

кривавими картинами війни, запропонував ідею створення Червоного 

Хреста – організації, яка працювала б на добровільних засадах і 

надавала першу медичну допомогу пораненим бійцям. Принципами, 

сформульованими Дюнаном, керуються волонтерські організації у 

всьому світі і донині. 

У Європі після закінчення першої світової війни з’явилися 

люди, готові надавати першу медичну допомогу постраждалим у 

війні. Саме у цей час створені перші волонтерські організації. На 

сьогодні засновано Координаційний комітет міжнародної 

волонтерської служби (CCIVS) під егідою ЮНЕСКО. В Україні існує 

давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про 

ближнього. 

  



МИ ГОТОВІ 

ДОПОМОГТИ! 

Той, хто нічого не робить 

для інших, 

Нічого не робить і для себе. 

В.І. Гете 

 

Справжня людина, за 

глибоким переконанням нашого народу, - це людина мудра, щира і 

сердечна, щедра і світла, яка вміє любити і співчувати, захистити і 

приголубити, поважати і порадити, людина з добрим серцем і світлою 

душею. В усі часи філантропія вважалася заняттям достойним і 

почесним. Сьогодні це явище відроджується, і все більше людей 

розуміють: виховувати потребу творити добрі справи необхідно ще з 

дитинства. 

На базі нашої школи діє волонтерський загін «Червона 

гвоздика». Учні 5-В та 5- Ж класів на чолі з класними керівниками 

Ткаченко Л.М. і Лук’яненко К.І. є активними членами волонтерського 

загону. 

Діти із задоволенням допомагають людям похилого віку по 

господарству, ходять до магазину або аптеки.  

Для ветеранів вони влаштовують святкові «вогники» і вітають із 

державними святами. 

Важливим елементом волонтерства є привітання зі святами не 

лише вдома, а й у стінах спеціалізованих закладів. 

Професійна кваліфікація волонтерів-підлітків звичайно досить 

низька. Але вони приділяють багато уваги плануванню своєї 

діяльності, проводять агітацію серед інших учнів. 

Директор Сумської спеціалізованої школи №7 Деменко 

Олександра Миколаївна вважає, що недостатньо відвертати дітей від 

зла, потрібно ще й заохочувати їх до добра, дати можливість отримати 

задоволення, що допоміг іншому, переконатися, що добро породжує 

зло. 

Тож. Поки маємо час, усім 

робімо добро! 

 

Сказав мудрець: 

Живи, добро звершай, 

Та нагороди за це не вимагай! 

Лише в добрі і вищу правду віра 

Людину відрізняє від мавпи і від 

звіра. 

Хай оживає істина стара: 

Людина починається з добра! 

(Л. Забашта) 



 

 

 

Разом із відновленням традицій благодійності як невід’ємна її складова у незалежній 

Україні починає активно розвиватися волонтерський рух.  

Як суспільний рух волонтерство виникло на Заході, а першими волонтерами 

були самаритяни, які надавали допомогу усім, хто її потребував. Більш впевнено 

можна говорити про виникнення феномена волонтерства вже з середини ХІХ 

століття.  

 Її вважали святою ще при житті. Нею 

захоплювалися, перед нею схиляли 

голови, її обожнювали. Ця маленька 

скромна жінка стала для мільйонів 

людей утіленням милосердя і любові до 

ближнього, мужності й незламності. 

 

 
1859 рік вважається роком 

виникнення волонтерського руху у світі. 
Саме в цей період Анрі Дюран (1828-1910), 

відомий французький письменник-журналіст, 

вражений наслідками кривавої битви при 

Сольферіно, запропонував створити 

Червоний Хрест – організацію, яка б 

працювала на волонтерських засадах і 

надавала першу медичну допомогу 

полоненим та пораненим. Принципами, 

сформульованими Анрі Дюраном, керуються 

волонтерські організації усього світу 

У Сумській спеціалізованій школі №7 теж діє волонтерський загін. Його 

активними членами є учні 5-В і 5-Ж класів. 



 
Волонтер (від лат. „voluntarius” –воля, бажання, від англ. „voluntary” – 

добровільний, доброволець, йти добровільно) – це особа, яка за власним бажанням 

допомагає іншим. У багатьох словниках термін „волонтер” часто трактується як 

„особа, яка добровільно поступила на військову службу”. Нині волонтерство майже 

не пов’язане із військовою службою. Воно розвивається, орієнтуючись на надання 

допомоги усім, хто її потребує. 

 


