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Посібник знайомить з деякими теоретичними та практичними 

аспектами Концепції Приятелів. В роботі представлено досвід 

нідерландських, сербських, чорногорських та українських організацій 

щодо впровадження Проектів Приятелів дітей та молоді з обмеженими 

можливостями. Посібник створено за матеріалами Програми «Потрібні 

двоє: Допоможи іншому – стань приятелем», яка впроваджувалася в 

Україні протягом серпня-квітня 2011 року. Він може використовуватися 

в практичній діяльності організацій, які працюють в сфері соціальної 

роботи з людьми з обмеженими можливостями, а також з іншими 

соціально уразливими категоріями населення.   

 

 

Автори видання висловлюють щиру подяку за можливість 

впровадження Проекту Приятелів в Україні Мережі нідерландських 

благодійних фондів для Центральної та Східної Європи та Фонду Скан 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПЦІЯ «ПРИЯТЕЛІВ»: ЗАРУБІЖНИЙ ТА 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

 

 

1.1 Концепція «приятелів»: поняття, історія та розвиток 

 

Концепція «приятелів» народилася на початку 80-х років ХХ 

століття в Сполучених Штатах Америки. Період виникнення даної 

концепції тісно пов’язаний з рядом негативних тенденцій, що 

спостерігалися в суспільстві на той час, а саме виявлення та швидкого 

розповсюдження такої хвороби як СНІД (синдром набутого 

імунодефіциту). Зрозуміло, що люди, у яких було виявлено дане 

захворювання (на той час переважно у осіб гомосексуальної орієнтації), 

крім швидкої втрати здоров’я, зіштовхнулися з рядом проблем 

психологічної спрямованості. Страх оточуючих перед невідомою 

загрозою зробив пацієнтів, хворих на СНІД, ізольованими від 

суспільства. Важкі соціальні наслідки, такі як втрата сім’ї та друзів, 

звільнення з роботи, відмова у необхідній медичній допомозі тощо, 

супроводжували перебіг цієї страшної хвороби.  

Проблема соціальної ізоляції змусила основну «групу ризику» 

переглянути існуючу систему соціальної підтримки та запровадити 

новий підхід, який би базувався на принципах солідарності та залучення. 

Починаючи з 1984 року підтримка з боку громади  людей, що живуть з 

ВІЧ/СНІД, значно посилилася. На всій території Сполучених Штатів 

створювалися організації на основі громади, які надавали широкий 

спектр послуг цій категорії населення, починаючи від забезпечення 

їжею та інформацією за «гарячими лініями» до правового та 

політичного захисту. Серед різноманітних видів діяльності та заходів, 

що здійснювалися такими організаціями, широке поширення набули 

«Програми Приятелів» (“Buddy Programs”), які фокусувалися на 

встановленні спеціальних взаємовідносин між волонтерами з громади та 

особами з ВІЛ/СНІД. Волонтери налагоджували з ними дружнє 
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спілкування та надавали базову допомогу, виконуючи ряд завдань від 

допомоги по господарству  до надання емоційної підтримки.  

Успішність та соціальна значимість таких програм призвела до 

швидкого розповсюдження по усьому світу, і застосування даного 

підходу не тільки в роботі з особами, що живуть з ВІЛ/СНІД, а й з 

іншими членами громади, які потребують дружнього спілкування та 

підтримки: особами з обмеженими можливостями, сиротами та дітьми, 

які позбавлені батьківського піклування, людьми похилого віку, дітьми з 

кризових сімей, одиноких матерів, колишніми військовими, алко- та 

World English Dictionary дає таке визначення терміну 

«buddy»: 

- неформальне значення слова «друг»; 

- волонтери, які відвідують та надають допомогу і підтримку 

особам, які страждають від СНІДу; 

- волонтери, які надають допомогу та підтримку особам, які 

отримали інвалідність, але повертаються до роботи. 

 

Організація ActionAIDS була заснована в 1986 році в 

Філадельфії групою з 86 приятелів та волонтерів з метою надання 

послуг людям, які живуть зі СНІДом. З метою виконання місії 

організації – «ActionAIDS вірить, що ніхто не повинен 

зустрічатися один на один зі СНІДом» - було розроблено та 

впроваджено Buddy Program, яка на сьогодні є однією з 

найстаріших та триваліших програм в Сполучених Штатах, а 

також являється національною моделлю для волонтерських 

програм. Кожного року організація в рамках цієї програми 

обслуговує більше 250 осіб та сімей. Волонтери в тісній співпраці 

з персоналом організації намагаються попередити ізоляцію осіб з 

ВІЛ/СНІД, надаючи емоційну та практичну підтримку шляхом 

постійних телефонних комунікацій, зустрічей, а також допомоги у 

виконанні щоденних завдань (http://actionaids.org). 
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наркозалежними особами, емігрантами, студентами по обміну та 

іншими. 

В Нідерландах концепція «приятелів» була представлена в 1984 

році. Люди, яким надавалася підтримка, були серйозно хворі і тривалість 

життя їх вимірювалася місяцями. Приятелі пропонували емоційну та 

практичну підтримку на останній фазі їх життя. Виконувати роль 

приятеля було досить важко і часто одним пацієнтом опікувалося два 

волонтера. Оскільки на той час підтримка, також як і в Сполучених 

Штатах, надавалася пацієнтам хворим на СНІД, то сформовані пари в 

основному стосувалися гомосексуального оточення. Пізніше, коли 

хвороба почала розповсюджуватися, то даний вид соціальної роботи 

також поширився на інші групи людей. 

В середині дев’яностих років почалися проводитися інтенсивні 

дослідження щодо можливого лікування людей, які живуть з ВІЧ/СНІД, 

і вони отримали кращі життєві перспективи та надії на майбутнє. 

Відповідно робота волонтерів розширилася від підтримки в останні дні 

життя до навчання їх жити з такою страшною хворобою. Потреби 

пацієнтів також змінилися: вони більше фокусувалися на продовженні 

тривалості життя та прийняття їх суспільством. Їх почала цікавити низка 

інших питань. Як мені спілкуватися з оточуючими? Як довго я буду 

жити? Які побочні ефекти від приймання ліків? Та інші питання. 

Хвороба ВІЧ/СНІД набула хронічного характеру. Потреба в приятелях-

волонтерах почала зменшуватися оскільки більшість з хворих були 

здатні тепер самі дбати про себе. 

Пізніше, дана концепція зацікавила і інші організації пацієнтів 

(хворих на розсіяний склероз, рік, діабет, синдром Дауна тощо), які 

почали адаптувати та впроваджувати подібні методи підтримки в своїй 

діяльності. На сьогодні, як і в США, приятельська підтримка 

пропонується всім людям, які страждають від серйозних хвороб та 

мають інші соціальні проблеми. Тобто, підхід приятельської підтримки, 

який виник при роботі з хворими на ВІЧ/СНІД, надихнув на створення 

інших різноманітних Проектів Приятелів. 
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Відповідно виникає  питання, а чому концепція «приятелів» набула 

такої популярності та розповсюдження? Чому медичного та 

професійного досвіду спеціалістів було не достатньо для досягнення 

відповідного позитивного емоційного, психічного та фізичного стану 

своїх клієнтів?  

Справа в тому, що перш за все, люди, які надають професійну 

Приятелі дітей («KunstExpress») 

 

Приятелі молодих матерів 

 

Приятелі бездомної молоді (проект 

OPSTAR, Den Haag) 

 

Приятелі молоді з 

особливими потребами 
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підтримку в розглянутих випадках (в першу чергу, медичного та 

соціального спрямування), як правило, перевантажені роботою і не 

можуть приділяти багато часу і уваги своїм клієнтам. А саме час, увага, 

терпимість, розуміння, не професійний, а дружній погляд, спілкування з 

тим, хто поділяє твої смаки і захоплення, в першу чергу потрібні для 

формування гарного емоційного стану.  Тому і виникла потреба у 

залученні до процесів лікування, реабілітації та соціалізації тих, хто міг 

би заповнити цю прогалину. Ця важлива роль і була відведена 

приятелям-волонтерам, які хотіли і могли приділити свій час тому, хто 

цього потребує. 

Хоча приятелі-волонтери можуть і не мати спеціальної 

професійної підготовки, але вони повинні розуміти та усвідомлювати 

потреби і проблеми тих, кому хочуть простягнути руку дружби та 

допомоги. В зв’язку з цим приятелі – волонтери, як правило, проходять 

спеціальну підготовку та навчання для надання підтримки людям, які 

належать до певних специфічних груп. Це робить контакт приятелів, 

який відбувається «сам-на-сам», більш позитивним і ефективним. 

Досвід впровадження даної концепції показав, що багато людей 

хочуть бути приятелями для кого-небудь іншого. Тому організації, які 

впроваджують Програми Приятелів, мають мало проблем з пошуком 

добровольців. Формування приятельських зв’язків є привабливими як 

для волонтерів, так і для тих, кому надається підтримка.  

Приятель, наставник або тренер (такі назви найчастіше 

використовують для волонтерів) пропонує соціальну та емоційну 

підтримку отримувачам послуг з метою збереження та посилення їх 

потенціалу і незалежності. Така підтримка може включати (рис. 1.1): 

 емоційну складову: слухання, заохочування; 

 інструментальну складову: надання практичної та матеріальної 

допомоги; 

 інформаційну складову: надання різноманітної інформації; 

 оціночну складову: здійснення зворотного зв’язок щодо методів 

роботи. 
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Рис. 1.1 Складові приятельської підтримки 

 

Кожен з даних видів підтримки дуже важливий для отримувачів 

послуг, оскільки їм досить часто не вистачає соціальних контактів з 

людьми та практичної допомоги від інших.  

Голландський Центр соціального розвитку (MOVISIE) 

досліджуючи приятельські/наставницькі аспекти прийшов до висновку, 

що наставництво має значний потенціал щодо цінного та ефективного 

соціального втручання1. Велика кількість учасників проектів зробили 

важливі кроки вперед завдяки приятельським/наставницьким 

відносинам.  

Нижче наведено чотири основних види капіталу, до розвитку яких 

робить внесок приятельська/наставницька підтримка, та критерії, яким 

повинні відповідати Проекти Приятелів (рис. 1.2): 

 емоційний капітал: стосується емоційного благополуччя 

отримувачів послуг. Чи сприяє приятельська підтримка 

підвищенню впевненості в собі учасників та його/її віри у 

майбутнє? 
                                                           
1
 Allen, T.D. & Eby, L.T. The Blackwell Handbook of Mentoring: a multiple perspectives Approach, 

Hoboken: Willey-Blackwell, 2007 

Емоційна 
складова 

Інструментальна 
складова 

Інформаційна 
складова 

Оціночна 
складова 
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 академічний капітал: стосується результатів в школі або на 

роботі. Чи покращуються результати діяльності в школі чи на 

роботі, чи підвищується мотивація до навчання або праці? 

 соціальний капітал: відноситься до здатності учасника 

використовувати нові джерела допомоги. Чи може приятельська 

підтримка вплинути на розширення соціальної мережі 

отримувача послуг та взаємовідносини з батьками та 

однолітками? 

 культурний капітал: стосується типу поведінки та 

взаємовідносин, які дозволяють робити певні кроки в 

суспільстві. Чи дозволяє приятельська підтримка розвинути нові 

соціальні та практичні навички?  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Види капіталу 

Allen та Eby пропонують п’ять стилів наставництва (рис. 1.3): 

 інструментальний: спрямований на персональний розвиток, 

соціальні навички та підвищення впевненості в собі; 

 директивний: наставник визначає напрями діяльності та діє як 

вчитель; 

 підтримуючий: спрямований на створення рівних 

взаємовідносин, приятельської підтримки; 

 активний: спрямований на діяльність; 

Емоційний 
капітал 

Соціальний 
капітал 

Культурний 
капітал 

Академічний 
капітал 
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 пасивний: спрямований на спілкування, в основному в 

домашніх умовах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Стилі наставництва 

В контексті Проектів Приятелів ефективними вважаються три 

наставницьких стилі: 

 підтримуючий стиль: занурення у світ отримувача послуг. 

Приятель слухає, слідує та підтримує; 

 інструментальний стиль: підтримка спрямована на 

персональний розвиток отримувача послуг; 

 активний стиль: здійснювати певну діяльність разом. 

Не існує чітких інструкцій щодо того, який стиль наставництва 

краще використовувати в тих чи інших випадках, який з них буде 

найбільш ефективним. 

Нижче наведено рекомендації щодо того, що може зробити 

приятельську підтримку більш успішною: 

 близькі відносини між приятелем та отримувачем послуг. 

Близькі контакти ефективно впливають на один або більше 

видів капіталу. Досить поверхові контакти є не дуже 

ефективними; 

 вдале формування пари: це найбільш важливий етап в 

Стилі наставництва 

Інструментальний Директивний Підтримуючий 

Активний Пасивний 
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побудові гарного контакту. Схожість у віці, по статі або етнічній 

ознаці є не найбільш важливими факторами. Найбільш 

важливим є схожість характерів, інтересів, почуття гумору, тобто 

невелика соціально-культурна відстань; 

 поєднання різноманітних наставницьких стилів: основою є 

довіра (підтримуючий стиль). Якщо приятель починає з 

інструментального стилю, то існує ризик перейти до 

директивного стилю. Активний стиль – це плідний шлях до 

досягнення довіри та досягнення ефекту з розбудови 

емоційного та академічного капіталу; 

 пропонування міцної структури підтримки. Важливими 

факторами підтримки є: контакти, які існують тривалий період 

часу (щонайменше рік), малі наставницькі проекти, увага, повага 

та неформальні контакти, оптимізація тренінгової компоненти 

та інтервізії, моніторингу, оцінки та системи контролю, 

включення в систему професійного догляду. 

Але не вірно буде казати, що хтось з цієї пари тільки дає, а хтось 

тільки отримує. Відносини тут формуються на рівності та взаємності. 

Такі дружні стосунки, в рівній мірі для обох приятелів, можуть 

допомогти підвищити самоповагу та впевненість у собі, відчути себе 

менш ізольованими та стати більш залученими у справи громади; 

розширити свою соціальну мережу; змінити напрям та сенс життя; 

поліпшити  свої професійні навички та навички міжособистісного 

спілкування; отримати додаткові можливості працевлаштування та 

навчання тощо. 

Робота волонтера-приятеля базується на підході присутності (Prof. 

A. Baart)2. Ритм підтримки повинен співпадати з ритмом того, хто 

потребує цієї підтримки. Приятель ніколи не поспішає, витрачає стільки 

часу, скільки необхідно. Приятель має безумовне прийняття іншого та 

повністю відкритий для інших. Сутність полягає у приятелеві як такому, 

ніж у заходах. Приятель налаштовується, слідує за учасником. Приятель 

не повертається спиною до «страждання», має терплячість та стійкість. 

                                                           
2 www.presentie.nl 

http://www.presentie.nl/
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Цей підхід фокусується не на обмеженнях, а на можливостях. Основною 

його метою є підсилення позицій учасників. Основою контакту є 

дружба.     

Отже, волонтер-приятель: 

 будує довірливі стосунки; 

 є присутнім, приділяє час та справжню увагу; 

 терплячий, наполегливий, гнучкий; 

 не засуджує; 

 бажає навчатися та обмінюватися досвідом; 

 свідомий, залишається рішучим та охороняє власні «межі»; 

 не замінює роботу професійного оглядальника.  

 

 

1.2 Зарубіжний досвід впровадження Проектів 

Приятелів 

 

Як вже зазначалося Проекти Приятелів набули широкої 

популярності в розвинутих країнах як ефективний шлях підтримки 

уразливих та маргіналізованих груп на додачу до професійної допомоги. 

Важливий внесок в розвиток цієї концепції було зроблено 

неприбутковою організацією «Best Buddies» (http://www.bestbuddies.org), яка 

організувала глобальний волонтерський рух, що створює можливості 

для дружби, інтеграції та розвитку лідерства для людей з розумовими 

вадами. «Best Buddies» було засновано в 1986 році Ентоні К. Шрівером 

(Anthony K. Shriver) як динамічну, міжнародну організацію, яка налічує 

майже 1500 відділень в середніх і вищих школах, а також коледжах по 

всьому світу.  До участі в програмі «Best Buddies» залучено всі 50 штатів 

Америки та 50 країн, серед яких Канада, Австралія, Англія, Данія, 

Франція, Голландія, Німеччина, Індія, Кенія, Пакистан та багато інших.  

«Best Buddies» впроваджує сім офіційних програм, які здійснюють 

позитивний вплив на більше ніж 700 тис. осіб без та з особливими 

потребами у всьому світі, серед яких :  

http://www.bestbuddies.org/
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 Кращі Приятелі середніх шкіл (Best Buddies Middle Schools); 

 Кращі Приятелі ліцеїв (Best Buddies High Schools); 

 Кращі Приятелі коледжів (Best Buddies Colleges); 

 Кращі Приятелі громадян (Best Buddies Citizens); 

 е-Приятелі (e-Buddies); 

 Кращі Приятелі робочих місць (Best Buddies Jobs); 

 Кращі Приятелі послів (Best Buddies Ambassadors). 

Якщо перевести внесок волонтерів, які працюють в рамках даних 

програм, в грошову форму, то він буде складати більше ніж 155,2 млн. 

доларів. 

Незважаючи на те, що Best Buddies за надзвичайно короткий термін 

швидко поширила свою діяльність в багатьох країнах світу, але  ще в 

багатьох регіонах не вистачає програм, які спрямовані на допомогу 

особам з особливими потребам стати частиною суспільства. В зв’язку з 

цим Best Buddies систематично реалізує свою Ініціативу 2020 з метою 

поширення досвіду як усередині країни так і за кордоном, а також 

заснування глобального руху добровольців, що створює можливості для 

дружби, інтегрованої зайнятості та розвитку лідерства для людей з 

розумовою неповносправністю. 

Ініціатива 2020 була створена в 2011 році з метою відкрити офіси в 

усіх 50-ти штатах, поширити діяльність в 100 країнах світу та вплинути 

на 3 млн людей без та з розумовою неповносправністю у всьому світі до 

кінця 2020 року. Ініціатива також включає план підготовки 4000 

Приятелів послів, підготовки 1000 робочих місць для людей з 

розумовою неповносправністю та збільшення кількість школярів до 

2500. В результаті цих амбітних зусиль, Best Buddies сподівається стати 

«ім’ям називним» до кінця 2020 року. 

89% всіх надходжень спрямовується безпосередньо до програм 

організації щодо людей з розумовою неповносправністю і тільки 11% 

витрачаються на адміністративні потреби та фандрейзинг. 

Коли люди з розумовою неповносправністю не в змозі знайти та 



 
17 КОНЦЕПЦІЯ ПРИЯТЕЛІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

зберегти роботу, це відбувається найчастіше через відсутність 

соціальних навичок, а не через неадекватність для виконання 

необхідних робіт. Best Buddies надає можливості для соціалізації та 

підвищення робочої кваліфікації, необхідну підтримку для людей з 

розумовою неповносправністю, щоб вони стали більш незалежними та 

більш залученими в життя громади. 

Кращі Приятелі громадян  шукають пару для осіб з розумовою 

неповносправністю для створення дружніх стосунків серед членів 

громади. Кращі Приятелі коледжів формують приятельські пари з осіб з 

розумовою неповносправністю та студентів коледжів. Відповідно до 

програми Кращі Приятелі ліцеїв залучені студенти вищої школи. 

Кращі Приятелі робочих місць продовжують інтеграцію людей з 

обмеженими можливостями в громаду через  підтримку при 

працевлаштуванні.  

е-Приятелі – це програма електронного листування для людей з 

розумовою неповносправністю різного віку (10 років та старше) та 

волонтерів з різних куточків Сполучених Штатів та всього світу. е-

Приятелі – це веселий та безпечний спосіб заводити нових друзів та 

доступний для всіх, хто має е-мейл адресу. Електронні друзі можуть 

також бути гарним інструментом навчання для спеціальної освітньої 

програми, яка дозволяє навчати соціальним навичкам, а також 

комп’ютерній грамотності та навичкам роботи з комп’ютером. 

Приєднатися до е-Приятелів досить легко та швидко (необхідно 

відвідати сайт за адресою www.ebuddies.org та заповнити електронну 

аплікаційну форму). 

Кращі приятелі послів навчають на надихають людей з розумовою 

неповносправністю бути лідерами та публічними промовцями в своїх 

школах, громадах, місцях роботи.  

В Голландії Проекти Приятелів набули широкої популярності як 

ефективний спосіб підтримки уразливих та маргіналізованих групи 

додатково до професійної підготовки. Національна компанія «Best 

http://www.ebuddies.org/
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Buddies», яка була запущена організацією Oranje Foundation в 2007-2010 

році, відіграла важливу роль в розвитку даної концепції в Нідерландах.  

 

Проект Приятелів молоді з фізичною 

неповносправністю в Вегхелі (Нідерланди) 

 

Вступ 

З того часу, як в Голландії  інституції для неповносправних 

осіб були закриті, основною тенденцією для цих людей стало їх 

розміщення в житлових районах.  Відповідно до Закону про 

соціальну підтримку місцеві громади повинні реалізувати цей 

закон та дотримуватися даних тенденцій. Деякі неповносправні 

особи до тепер проживають зі своїми родинами, інші 

розміщуються в спеціальних підтримуючих житлових проектах. 

Особливо ця остання група людей підлягає великому ризику 

стати ізольованою від суспільства. В зв’язку з цим в 2006 році de 

Vonk (організація, яка діє в сфері активізації соціальної роботи) 

запустила Проект Приятелів. Пізніше, в 2009 році Дияконат 

Римських католицьких парафій у Вегхелі взяв на себе виконання 

даного проекту. Даний проект адресований не тільки молодим 

неповносправним особам, що проживають самостійно, але й 

також тим, хто живе зі своїми родинами з метою зменшити той 

тягар, що лежить на сім’ї. 

Мета: Попередити ізоляцію фізично неповсносправної 

молоді та підтримати їх сім’ї. 

Очікувані результати: п’ятнадцять фізично  

неповносправних молодих людей знайшли приятелів; родини 

отримали підтримку від волонтерів. 

Цільова група:  

 фізично неповносправна молодь віком від 18 до 30 

років, яка проживає в Вегхелі; 

 молодь Вегхеля, приятелі; 

 родини з неповносправними дітьми; 

 інші волонетри 
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Методи: 

Для приятелів/однолітків: 

 Встановлення контактів та відбір молодих людей для 

ролі приятелів 

 Встановлення контактів з неповносправною молоддю 

 Організація спільних зустрічей 

 Навчання приятелів (4 вечірні зустрічі з приятелями та 

одна спільна зустріч приятелів та неповносправної 

молоді) 

 Формування пар та спостереження за ними 

 Організація регулярного зворотного зв’язку 

(індивідуального та групового) 

 Організація підвищення кваліфікації (навчання) 

 Підтримка батьків неповносправної молоді, які 

залишають своїх дітей у приятелів. 

 

Для  неповносправної молоді, що проживає зі своїми 

родинами/ підтримка родин: 

 Організація зустрічей та обмін досвідом між родинами 

 Пошук та відбір волонтерів, які бажають здійснювати 

заходи для підтримки родин 

 Навчання волонтерів 

 Підтримка волонтерів 

 Формування пар: волонтер – сім’я 

 

Партнери:  ANGO (Загальна Голландська Організація 

неповносправних осіб), V.L.G. (постачання для фізично 

неповносправних осіб), місцевий прихід. 
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Результати: 

Учасники та партери дуже позитивно ставляться до проекту. 

Молоді люди з фізичними вадами підвищили впевненість у собі 

та розвинули свої соціальні навички. Наприклад: батько 

розповідає: «Мій син завжди був мовчазний під час поїздки до 

школи, але зараз він може попросити водія зупинитися біля 

супермаркету, щоб придбати пляшку кока-коли». 

Хоча знайти приятелів було досить складно, але контакти, 

які встановилися, виявилися дуже тривалими. 

Не тільки неповносправна молодь отримала вигоду від цих 

контактів. Приятелі також наголошували, що їх життя та їх 

перспективи змінилися на краще. Деякі почали здійснювати 

власні дослідження, інші змінили роботу з метою мати соціальне 

життя. Волонтери відкрили нові сторони своєї особистості, про 

які вони не знали (терпіння, співчуття, солідарність). 

Невдачі: 

 Складно знайти волонтерів. 

 Після передачі проекту іншій організації координування 

здійснювалося не достатньо часу, наслідком чого було те, 

що декілька сформованих пар потерпіли невдачу. 

Організація зрозуміла, що це є важливим елементом. 

Стан речей на сьогодні, 5 років після початку: 

З чотирнадцяти утворених пар 8 ще досить активні, деякі 

стосунки тривають більше ніж п’ять років. 

Не дивлячись на певні проблеми на початку, на сьогодні 

молоді люди, які спонтанно приходять до організації, стають 

волонтерами.  Навчання було адаптовано для малих груп, так що 

волонтерам не треба чекати занадто довго підготовки до 

діяльності. 

Треба зазначити, що і старші неповносправні особи 

(більше 30 років) також хотіли б мати приятелів. Тому планується 

запустити спеціальний Проект Приятелів для цієї категорії осіб. 
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Проект Приятелів також було поширено в сусідніх 

громадах Uden  та Schijndel. В Uden проект ще досі триває. В 

Schijndel цей проект був менш успішним через те, що було 

досить важко знайти волонтерів не дивлячись на допомогу 

волонтерського центру. Крім цього неповносправна молодь 

стикається з дискримінацією. Громада має досить закриті 

позиції. Вони ще й досі намагаються покращити ситуацію. 

 

  
 
 

« Промінь Надії» («Ray of Hope»), Асоціація батьків 

дітей з обмеженими можливостями (Плєвля, Чорногорія) 

 

Асоціація батьків дітей з обмеженими можливостями 

«Промінь Надії»  була створена в 2002 році з метою впровадження 

соціальної моделі роботи з неповносправними.  Асоціація захищає 

права неповносправних дітей з метою надання їм можливостей 

зростати на рівні з іншими дітьми, що дозволить їм включитися в 

соціальну спільноту в повній мірі, коли вони виростуть. 

Організація має 130 членів – батьків дітей з обмеженими 

можливостями. 
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«Ми пройшли тривалий шлях в 10 років від почуття жалю 

до своїх дітей до уміння поважати їх права. Цей шлях був 

складним, але важливим тому, що ми дізналися багато про себе та 

інших. Ми навчили інших не шукати в дітях того, що втрачено 

назавжди, а шукати ті можливості, які можна розвивати. Ми 

навчилися тому, що треба об’єднати наші знання та любов, і 

тільки так можна досягти ефективних результатів; поважати та 

слухати інших, якщо ми хочемо, щоб інші поважали нас. 

На додачу до лобіювання прав наших дітей, ми розробили 

низку підтримуючих послуг в нашому місті в сфері освіти, 

здоров’я, соціальної підтримки та зайнятості. 

До послуг, які ми розробили відносяться: центр денного 

перебування дітей з обмеженими можливостями, допомога у 

навчанні, персональні помічники (допомога на дому), адаптація 

транспорту та творчі майстерні для неповносправної молоді. 

Разом з муніципалітетом міста ми створили Громадський денний 

центр для дітей та молоді з обмеженими можливостями, що є 

унікальним прикладом партнерства між державним та 

громадським секторам в Чорногорії. 

В 2009 році у нас виникла ідея, що було б непогано для 

Асоціації (яка вже була відома не тільки в нашому місті, але й за 

його межами) зібрати декілька старшокласників, які б могли 

надавати підтримку нашим дітям та викликати посмішку на їхніх 

обличчях, а також зробити яскравішими їхнє життя.  

Отже ми почали. «Промінь надії» на сьогодні нараховує 

більше ніж 50 старшокласників, студентів та молодих людей в 

якості волонтерів. 

Робота волонтерів є дуже важливою за двома напрямами – 

волонтери надають щоденну підтримку дітям з обмеженими 

можливостями, з одного боку, а з іншого, вони розвивають власну 

свідомість, а також вчаться цінити та поважати суспільні цінності, 

брати участь в житті суспільства. 
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В 2011 році ми розпочали впровадження Проекту Приятелів 

в рамках Програми «Це стосується двох», що підтримується 

організаціями Skan Foundation та Fund for Active citizenship (Fakt).  На 

самому початку ми не були впевнені і не знали як це має 

працювати, як впровадити проект соціалізації, який базується на 

моделі «один на один» (волонтер-учасник) особливо для дітей з 

важкими порушеннями інтелекту. Незабаром ми усвідомили, що 

приятелі дізнаються один про одного, починають розуміти, що ми 

хочемо, та що вони захоплені цією ідеєю незалежно від виду 

неповносправності. Це дало нам додаткову мотивацію для 

розробки та впровадження даної моделі. 

В рамках Проекту Приятелів ми створили 25 пар. Волонтери 

були залучені та відібрані з існуючої бази даних, з врахуванням їх 

переваг, та базуючись на їх попередньому досвіді роботи з дітьми з 

обмеженими можливостями. 

Індивідуальні зустрічі відбувають через відвідування 

культурних та спортивних закладів, барів, екскурсії та спортивні 

заходи, спільну участь в театральних та інших гуртках. 

Усмішки на їхніх обличчях, ніжні проблиски, чекання з 

нетерпінням своїх приятелів, достатньо свідчать про необхідність 

та успішність такого виду спілкування та соціалізації. 

Через участь в даному проекті наші волонтери значно 

посилили свій потенціал через набуття нових навичок та 

оновлення чутливості. 

Що найбільш важливо, вони принесли позитивні емоції 

своїм одноліткам та старшим за віком. Кожна нова зустріч зі своїм 

приятелем приносить незліченні усмішки нашим дітям та вони 

насолоджуються увагою волонтерів. Позитивна енергія переходить 

від волонтерів до дітей та навпаки, це є невичерпним джерелом 

впевненості для наших дітей, яка їм так необхідна. Відвідуючи 

громадські місця та інші заходи, наші діти активно залучаються до 

соціального життя громади. 
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Публічним виходом наших дітей ми хочемо показати всім 

громадянам, що вони також можуть зробити свій внесок, що 

ступінь їх гуманізму вимірюється тим, наскільки вони можуть 

прийняти відмінності. Громада без упереджень – це громада, яка 

може розвиватися, оскільки упередження звужують наші горизонти. 

Волонтерство безумовно необхідне в сучасному суспільстві і є 

необхідним елементом прогресу. 

На основі досвіду нашої багаторічної роботи, і зараз після 

впровадження Моделі Приятелів, ми безумовно можемо 

рекомендувати Вам розпочати впровадження даної моделі. Наша 

організація і надалі планує підтримувати волонтерів та дітей з 

обмеженими можливостями, захищати їх права, що допоможе їм, 

не дивлячись на відмінності, завжди знайти спільну мову та 

підтримати один одного. Ми сподіваємося, що наші діти знайшли 

справжніх друзів за допомогою Проекту Приятелів, і що ця дружба 

продовжувалася незважаючи на різний спосіб життя! 

Важко набратися мужності і зробити щось нове і невідоме, але 

щастя буде набагато сильнішим, якщо ви поділяєте його з кимось 

іншим, та мрії стають набагато реальнішими, якщо ви мрієте разом.  

Таким чином, всі організації які хочуть використовувати або 

розглядають можливість впровадження цієї або подібної моделі, ми 

можемо сказати без сумніву: немає значення велика чи мала ваша 

організація, починайте розвивати волонтерську діяльність, так як 

посмішки на обличчях дітей та волонтерів, а також їх 

рукостискання та обійми, ось, що працює з цими молодими 

людьми, і це безумовно заслуговує вашої уваги та підтримки. Хтось 

сказав, що багатство людини вимірюється тим скільки друзів вона 

має. Отже, якщо наші діти почнуть зараз будувати дружні стосунки, 

вони стануть дійсно багатими, коли виростуть...» 
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Мар’яна  і Тарік 

 

Ми зустрілися чи випадково чи ні, але тут в Zracak. Ти підійшов та 
обійняв мене спонтанно. Ти дуже відрізнявся від усіх інших дітей. Після 
декількох годин спільної гри та декількох твоїх обіймів, ти відкрив моє 
серце та примусив мене замислитися. З тобою я стала новою 
особистістю. 

Насправді це була я, але трохи іншою. Я пам’ятаю вечір в Zracak, 
коли ми всі гралися на полу та слухали музику, яка лилася з програвача 
компакт-дисків. Я ретельно спостерігала за тобою, оскільки ти був 
єдиним, хто грався не так як інші. Раптом, ти незграбно підстрибнув, 
скочив до мене і обійняв. Зізнаюсь, я була здивована. Але твої обійми 
дозволили мені пізнати тебе краще, за що я тобі дуже вдячна. 

Мені розповіли, що ти бачиш речі по-іншому, і це – правда. Але 
тільки тому, що ти інший, це не значить, що ти не можеш бути 
частиною суспільства. Ти примусив мене зрозуміти, що дружба це – 
любов до інших. Все інше може бути оманливим, але не це. Я не можу 
просити тебе бути моїм другом, але я можу сказати тобі, що я буду твоїм 
другом. Так чи інакше я не сумніваюся в твоїй дружбі. 

Емоції, можливо, це єдина річ, яка не потребує пояснень та не 
потребує пошуку причин. 

Проте я шукаю причини та прошу пояснень кожен раз, щоб 
зрозуміти, як хлопчик, мій приятель Тарік, приніс в моє життя стільки 
радості. Я намагаюсь зрозуміти чому ти подарував дружбу саме мені. 
Але я усвідомлюю, що дружба це не те, що ти можеш вибрати. Вона 
просто приходить до тебе. І ніхто не знає чому і як це відбувається.  

В цій дружбі я віддаю лише маленьку частинку, я дарую її не йому, 
а собі, оскільки я отримую від цього значно більше. За що дуже тобі 
дякую… (Мар’яна, волонтерка)  
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Крушевацький Освітній центр (Крушевац, Сербія) 

 

Крушевацький Освітній центр (Educational Centre Krusevac, ECK) 

було створено в липні 2000 року. Місією ЕСК є сприяння та 

розвиток громадянського суспільства, а до специфічних завдань 

організації відноситься покращення статусу молоді, особливо тих, 

хто відноситься до уразливих груп. Організація працює в місцевій 

громаді, але також здійснює свою діяльність на національному та 

міжнародному рівні. 

З самого початку свого існування ЕСК доклала багато зусиль 

щодо популяризації та розвитку волонтерства в місцевій громаді і 

через 5 років було засновано Місцеву Службу Волонтерів (Local 

Volunteer Service). Завдяки цьому організація має на сьогодні 200 

зареєстрованих волонтерів, 80 з числа яких діють постійно, а інші 

включаються час від часу до діяльності. 

В рамках програми «Це стосується двох» організація  мала 

ідею залучити неповносправну молодь до соціального життя 

громади за допомогою стимулюючої та активізуючої діяльності, а 

також подолати упередження та поламати стереотипи в громаді і 

навчити суспільство поважати відмінності.  

Важливим аспектом проекту було те, що він базувався на 

партнерстві двох організацій: ЕСК та Спортивної Асоціації для 

дітей з обмеженими можливостями «Палестра» (Palestra). Це 

партнерство будувалося на основі високого потенціалу ЕСК в 

сфері управління волонтерською діяльністю та досвіду Асоціації в 

роботі с неповносправною молоддю.  Метою цієї співпраці було 

поєднати ресурси та потенціал обох організацій задля створення та 

впровадження програми волонтерської підтримки молоді з 

особливим потребами. 



 
27 КОНЦЕПЦІЯ ПРИЯТЕЛІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

Проект «Це стосується двох» було реалізовано в місті 

Крушевац, який розміщений в центральній частині Сербії. 

Найширша частина міста містить 54 адміністративних одиниць, а 

населення складає 131 368 осіб. 

Неповносправна молодь в більшості має маргіналізований 

статус в соціальному житті громади, вони, як правило, живуть в 

поганих життєвих умовах. Молодь з обмеженими можливостями 

досить часто є об’єктом таврування та різноманітних прихованих, 

а також відкритих форм дискримінації та стереотипів. Таким 

чином, вони повністю залежать від своїх батьків та родини і рідко 

відвідують кіно, театри, беруть участь в різноманітних заходах, що 

відбуваються в місті, а отже коло їх спілкування звужується до 

родинного кола. Основними причинами, які заважають їм 

повністю інтегруватися в соціальне життя, є існування бар’єрів, 

відсутність персональної підтримки молоді з особливими 

потребами, а також існування упередженого ставлення в громаді. 

Що стосується волонтерства, Місцева стратегія соціальної 

підтримки міста Крушевац визнає необхідність розвитку 

волонтерської діяльності в секторі соціальної підтримки. 

Базуючись на визначених цілях та пріоритетах, однією з форм для 

впровадження даної Стратегії є Місцева Служба Волонтерів. Тим 

не менш, розвитку волонтерства заважає низка проблем, які 

безпосередньо впливають на цей процес, серед яких недостатня 

робота з волонтерами, а також неорганізований підхід до 

волонтерства. На основі зробленого аналізу стану залучення до 

волонтерської діяльності в Місцевий план дій для молоді серед 

інших цілей було включено таку: активізація та розвиток 

організованого волонтерського молодіжного руху, а також 

підвищення спроможності всіх членів громади до волонтерства. 

В рамках цього специфічного проекту було здійснено 

пошук, відбір та навчання волонтерів, а також відбір 

неповносправної молоді та ідентифікація їх індивідуальних 

потреб. 
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Організація приділяла значну увагу цим питанням при 

проведенні інтерв’ю з неповносправною молоддю та їх батьками, які 

були дуже зацікавлені в даному проекті. Відбір учасників проекту 

базувався на наявності необхідності включення їх в соціальне життя, 

їх індивідуального потенціалу, досвіду щодо певних видів діяльності, 

а також інтересів та мотивації до участі.  

В рамках проекту було сформовано 20 пар. Видібрані учасники 

були активно включені в підготовчу фазу стосовно формування 

індивідуальних програм відповідно до їх потреб та бажань. 

Організація ретельно планувала підтримку для приятельських пар, 

яка складалася з постійної наставницької підтримки з метою 

допомоги парам в певних питаннях, а також моніторингу прогресу 

щодо їх соціалізації.  

Протягом підготовчої фазі формування приятельських пар 

основною метою було  поєднати волонтера та учасника враховуючі 

їх схожість та спільні інтереси. Приятельські пари проводили свій 

час в кіно, театрах, басейні, концертах, кафе, бібліотеках, а також 

беручи участь в рекреаційних та спортивних заходах.  

В ході реалізації запланованих заходів приятельські пари 

скорегували свою програму відповідно до своїх інтересів та потреб. 

Особливо цінним в даному проекті є те, що приятельські пари 

показали свою активність і творчість. 

Відповідно до своїх інтересів  вони запропонували діяльність, 

вдосконалили заплановану програму та побудували такі 

взаємовідносини, які дозволять від приятельських стосунків перейти 

до дружніх, що дозволить їм зустрічатися один з одним в 

майбутньому. 

Якщо молоді люди будуть регулярно брати участь в діяльності, 

надавати пропозиції та ідеї, якщо вони зацікавлять своїх однолітків 

брати участь у подібній діяльності, якщо інші зацікавлені особи 

залучаться та почнуть ініціювати та підтримувати такі програми, ми 

будемо знати, що ми досягли успіху та зробимо наступний крок для 

покращення якості життя неповносправної молоді та розвитку 

волонтерства. 
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Нарешті організація усвідомила, що це був тільки початок 

чудової дружби, яка буде продовжуватися в майбутньому. Програма 

«Це стосується двох» вийшла за часові рамки проекту та буде 

продовжуватися і надалі, базуючись на цінностях та незворотних 

законах дружби. 
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1.3 Впровадження програми «Потрібні двоє: Допоможи 

іншому - стань приятелем» в Україні 

 

В Україні впровадження Програми «Потрібні двоє: Допоможи 

іншому – стань приятелем» здійснювалося протягом серпня 2011 року – 

квітня 2012 року в чотирьох областях – Івано-Франківській, 

Закарпатській, Львівський та Чернівецькій. Виконання програми 

координував Карпатський Фонд – Україна за фінансової підтримки 

Мережі нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної 

Європи, а також Фонду Скан.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мета – сприяти соціальній інтеграції дітей 

та молоді із обмеженими можливостями у 

чотирьох областях України: Івано-

Франківській, Закарпатській, Львівській та 

Чернівецькій 

Цільовою групою у даній 

програмі є неповносправні діти 

та молодь, а також волонтери, 

які можуть стати їм приятелями 

для проведення разом вільного 

часу. 
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У рамках даної програми Карпатський Фонд – Україна підтримав 

десять неурядових організацій, які досягли значних успіхів у втіленні 

концепції приятелів та започаткуванню інноваційних підходів у роботі із 

дітьми та молоддю з обмеженими можливостями. 

 

Сокальська районна асоціація інвалідів 

 

 
Сокальська районна Асоціація інвалідів була зареєстрована 18 

квітня 1997 року. Є членом мережі Львівської Обласної Асоціації 

інвалідів 

Основна мета організації – об’єднати людей з обмеженими 

можливостями в районі, всебічно допомагати у всіх сферах їх 

життєдіяльності. 

 

Цільова група – діти та дорослі з 

обмеженими фізичними та 

розумовими можливостями 

Товариство «Зелений Хрест» 

 

 
Товариство «Зелений Хрест» - незалежна громадська 

неприбуткова організація, створена в 1994 році і офіційно 

зареєстрована в березні 1995 року. 

Основна місія – виховання людини як гідного, зацікавленого та 

дбайливого громадянина своєї держави шляхом залучення її до 

практичної діяльності в напрямах: екологія, спортивний туризм та 

екотуризм; розвиток молодіжних рухів; інтеграція неповносправних 

осіб у всі сфери суспільного життя та ін. 

Цільова група – люди з обмеженими фізичними можливостями 
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БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» 

 

Мета – поліпшення соціально-економічного становища 

потребуючих в Україні шляхом сприяння соціальній реабілітації 

малозабезпечених, безробітних, інвалідів, дітей та інших осіб, які 

потребують піклування. 

 

Цільова група – багатодітні сім’ї, діти позбавлені 

батьківського піклування, безпритульні дорослі, люди з 

обмеженими розумовими та фізичними можливостями, 

занедбані діти та діти вулиць, люди з ВІЛ/СНІД, люди 

похилого віку та інші. 

БФ «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії» 

 
 

 

Мета – допомога найбільш потребуючим людям, незалежно 

від віку, статі, місця проживання, віросповідання тощо. 

Цільова група - люди з особливими потребами, діти з 

малозабезпечених сімей, діти трудових мігрантів, узалежнені 

від алкоголю та наркотиків, потерпілі від торгівлі людьми, 

безпритульні, літні та самотні люди та інші категорії 

потребуючих людей. 

Чернівецька регіональна асоціація поточного виховання 

 
Мета – здійснення заходів по сприянню професійного 

розвитку громадян у всіх сферах життя у рамках транскордонного 

співробітництва та євроінтеграційних процесів 

Цільова група - діти та дорослі з обмеженими 

розумовими та фізичними можливостями 
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Медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя» 

Цільова група – діти з обмеженими фізичними та розумовими 

можливостями віком від 0 до 35 років. 

Медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя» 

відкрито в Ужгороді 3 жовтня 1999 року. Це благодійна, 

неурядова, недержавна, неприбуткова організація, яка займається 

комплексною реабілітацією дітей та молоді з обмеженими 

можливостями, здійснює соціальний захист прав, інтересів 

клієнтів та їх сімей. 

Мета діяльності центру: 

Для дітей та молоді: надавати можливість дітям та молоді з 

фізичними та ментальними проблемами розвивати та 

реалізовувати свої можливості, повністю або частково 

інтегруватися в суспільне життя. 

Для батьків: розуміючи, що любов та підтримка батьків є 

обов’язковою умовою повноцінної реабілітації дитини, 

допомагаємо батькам усвідомити проблеми своєї дитини та стати 

активними учасниками реабілітаційного процесу. 

 

 

 

 
Громадська організація «Асоціація соціальних працівників» 

 
Цільова група - соціально дезадаптовані особи 

 

Організація зареєстрована 26 серпня 2003 року. 

Мета - розвиток соціальної роботи в регіоні і сприяння 

суспільному прогресу. 
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Благодійний фонд Проекту ТАЧ 

 

 
 

 

 

 

Проект ТАЧ як спонсорська програма була створена у 2001 

році у рамках американсько-української програми між містами-

побратимами Ужгород-Корваліс. 

Благодійний Фонд «Проекту ТАЧ» як ужгородська міська 

організація, була зареєстрована у 2003 році.  

Мета – мобілізація широкої громадськості для надання 

фінансової, соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям, 

позбавлених батьківського піклування та дітям з обмеженими 

можливостями. 

  

Цільова група – діти, що вимагають 

особливої опіки,  діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти-

сироти, діти з обмеженими 

фізичними та розумовими 

обмеженнями 

Благодійний фонд допомоги інвалідам «Нове Життя» 

Цільова група – сім’ї, які виховують дітей та молодь з 

функціональними обмеженнями. 

Організація зареєстрована 12 листопада 2000 року. 

Мета - здійснення благодійної діяльності в інтересах 

суспільства та окремих категорій соціально незахищених осіб, 

надання допомоги дітям – інвалідам, а також здійснення 

благодійних програм спрямованих на ефективне забезпечення 

соціальної інтеграції  людей з обмеженими можливостями на 

основі їх комплексної реабілітації. Пріоритетом є надання 

допомоги найбільш ізольованим  дітям та молодим людям з 

функціональними обмеженнями. 
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Початок реалізації програми «Потрібні двоє: Допоможи іншому – 

стань приятелем» в Україні передбачав попереднє дослідження проблем 

і потреб громад, в яких працюють організації, що здійснюють діяльність 

пов’язану з людьми з обмеженими можливостями. В основному така 

оцінка стосувалася безпосередньо проблем, з якими на сьогодні 

зустрічаються люди з фізичними та ментальними вадами, а також стану 

волонтерської активності в громаді. 

Якщо узагальнити, то до основних проблем було віднесено такі: 

 

 відсутність належних умов для соціального та психологічного 

розвитку дітей та молоді з особливими потребами через обмеженість 

зовнішніх контактів (поза межами сім’ї), що призводить до ряду 

проблем: загострення психологічних проблем; підвищення 

конфліктності в сім’ях; відсутності елементарних навичок соціалізації; 

пасивність та відсутність ініціативи; замкненість тощо; 

 відсутність усвідомлення серед підлітків та молоді того, що поруч 

живуть люди, які потребують дружньої підтримки; 

 неприйняття молоді з особливими потребами суспільством, що 

впливає на їх виключення  з трудової, соціальної та культурної сфер 

життєдіяльності; 

 відсутність спеціальних навчальних закладів в громадах для дітей 

та молоді з особливими потребами; 

Організація «Віра і Світло» 

Цільова група – особи з розумовою неповносправністю, незалежно від 

віку, походження, національності, віросповідання, рівня неповносправності; 

батьки, опікуни. 

Організація створена в 1992 році, офіційно не зареєстрована. 

Мета організації – підтримка родин, які мають розумово 

неповносправних дітей та творення дружніх стосунків між усіма 

членами, а також відкриття у кожній особі її унікального дару та 

краси 
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 закритість систем виховання дітей з особливими потребами в 

спеціалізованих інтернатних закладах, що призводить до обмеженого 

світогляду та можливостей спілкування, а також інтеграції у суспільство в 

цілому; 

 нерегулярність та одноманітність волонтерського руху в громаді, 

відсутність ефективних засобів заохочень та стимулі для добровольців. 

Існування у більшості потенційних волонтерів упереджень та 

стереотипів щодо дітей та молоді з фізичними та ментальними вадами. 

Обов’язковим елементом програми була підготовка відібраних 

організацій для участі у програмі шляхом тренінгу (проводився 

експертами із Нідерландів), метою якого було ознайомити із 

концепцією «приятелів» та надати необхідні знання і навички для 

виконання проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

Даний тренінг базувався на методах розробки та впровадження 

Проекту Приятелів у Нідерландах. Основні поняття методів: соціальна 

підтримка, уповноваження, взаємний ріст.  

Тренінг містив такі елементи:   

 рекрутинг, навчання та підготовка волонтерів (приятелів); 

 відбір дітей із обмеженими можливостями; 

 створення пар відповідно до потенціалу та потреб; 

 

Тренери: 

Курдула Браат  

Міріам Мулдер  
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 професійна підтримка волонтерів: залучення, навчання, 

контракт, зворотній зв’язок, моніторинг; 

 оцінка проекту: завдання, процес, заходи та вимірювання впливу 

проекту як на учасників, так і на приятелів. 

 

 

Кожна організація розробила проект відповідно до своїх потреб та 

можливостей, стану волонтерської діяльності в громадах, особливостей 

цільової групи тощо. 

Практичні аспекти впровадження проектів (основні етапи, 

особливості, труднощі, з якими стикнулися організації в процесі 

реалізації проектів, методики роботи з волонтерами та учасниками 

проектів) розглянуті в другій частині даного посібника. 

До основних результатів реалізації проектів в рамках Програми 

«Потрібні двоє: Допоможи іншому – стань приятелем» в Україні можемо 

віднести: 

 створено близько 200 приятельських пар; 

 залучено 290 волонтерів до діяльності організацій. 

Отже, реалізації проекту дозволила 200 дітям та молоді з 

особливими потребами знайти собі приятелів. 

 

Організації-учасники 
Програми 
 «Потрібні двоє: 
Допоможи іншому – 
стань приятелем» 
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Важливими є такі якісні результати реалізації проекту, які відмітили 

всі організації-учасниці Програми: 

для учасників: 

 підвищення залучення до соціального життя; 

 розширення соціальних зв’язків та контактів; 

 підвищення власної самооцінки та усвідомлення власної 

цінності; 

 поява почуття рівності з іншими (замість звичного ставлення як 

до людини з особливими потребами); 

 стимулювання розвитку: більша відкритість, комунікабельність, 

соціалізація; 

 підвищення їх активності; 

 створення безпечного соціального середовища; 

 формування культурних потреб тощо 

для волонтерів 

 відкриття, що не тільки прагматичне ставлення до життя 

приносить користь, та що альтруїзм – це не тільки допомога, а 

також взаємне збагачення; 

 отримання нового життєвого досвіду толерантності та 

розуміння людей з особливими потребами; 

 покращення комунікаційних навичок; 

 отримання нового життєвого досвіду; 

 підвищення відповідальності тощо 

для громади 

 підвищення рівня інформованості громади про потреби та 

інтереси неповносправних осіб призвела до зменшення почуття 

страху населення до них; 

 намітилась позитивна динаміка у формуванні волонтерського 

руху тощо. 

 суспільство стало більш відповідальним щодо людей з 

особливими потребами. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАКТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОНЦЕПЦІЇ «ПРИЯТЕЛІВ» 

 

 

2.1 Пошук, відбір та навчання волонтерів 

 

Проекти Приятелів – це волонтерські проекти, тобто повністю 

залежать від наявності людей, які готові на добровільній та 

безкоштовній основі брати в них участь та надавати підтримку тим, хто 

цього потребує. 

Волонтером може стати будь-яка людина незалежно від віку та 

професійної спрямованості (діти середнього шкільного віку, старші 

школярі, студенти вищих навчальних закладів, громадяни середнього і 

пенсійного віку; клієнти соціальних служб, родичі, близькі та друзі 

клієнтів соціальних служб; спеціалісти, які надають професійні послуги 

на волонтерських засадах тощо), але волонтер лише тоді може бути 

волонтером, коли він: 

 спроможний відчувати потреби інших людей; 

 мати власну мотивацію до волонтерської діяльності. 

Відчути потреби інших людей можливо, або через призму 

власного досвіду, або шляхом вивчення та усвідомлення даних потреб. 

Тому, досить часто, волонтерами стають клієнти організацій, або люди, 

які прямо чи опосередковано зіткнулися з подібними проблемами.  

 Досвід волонтерства свідчить, що людина при включенні в групу 

добровольців зазвичай має власну мотивацію, суть якої можна виразити 

через п’ять основних потреб: 

 мати; 

 бути; 

 робити; 

 любити; 

 рости. 
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Рис. 2.1 П’ять основних потреб волонтера 

 

Розуміння мотивації волонтера в його діяльності дозволить 

залучити його саме до такої роботи, яка буде йому цікавою, і дасть змогу 

використати більш ефективно його знання та навички.  

Серед основних причин, через які люди займаються 

волонтерською діяльністю, найчастіше називаються такі: 

 бажання бути соціально корисним; 

 бажання сприяти змінам в суспільстві; 

 бажання допомагати людям, що мають потребу; 

 бажання реалізувати власну ініціативу; 

 бажання навчитися чомусь новому; 

 бажання познайомитися з новими людьми; 

 бажання знайти однодумців; 

 бажання відчути та оцінити себе як особистість; 

 бажання цікаво провести час; 

Потреби 
волонтерів 

Мати 

Бути 

Робити Любити 

Рости 
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 бажання добрими справами відповісти на допомогу, надану їм в 

минулому; 

 бажання отримати будь-яке заняття; 

 для власного задоволення; 

 бажання вирішити власні проблеми; 

 наявність вільного часу тощо. 

Зрозуміло, що дійсна мотивація людини достатньо складна та 

визначається багато якими речами одночасно, а також, крім цього, існує 

багато факторів (інформаційних, організаційних, технічних тощо), які 

можуть вплинути на вчинки людини. 

Аналіз практичного досвіду роботи з волонтерськими колективами 

дозволив визначити такі типи мотиваційного спрямування 

волонтерів (таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1 

Типи мотиваційного спрямування волонтерів3 

Типи 
мотиваційного 
спрямування 
волонтерів 

Орієнтація 
на результат 

Орієнтація на 
владу 

Орієнтація на 
членів в групі 

Мета Успіх в 
ситуаціях, які 
потребують 
особливого 
виконання 

Мати вплив на 
інших 

Бути з іншими, 
насолоджуватися 
взаємовигідною 
дружбою 

Позитивний 
результат 

Орієнтація на 
результат; 
особистісний 
ріст; ставить 
цілі; йде на 
ризик; 
винахідливий 

Намагається 
сформувати 
думку; хоче змін; 
використовує 
владу на користь 
інших; 
орієнтований на 
посаду 

Встановлює 
зв’язки; любить 
працювати з 
іншими;  
чутливий; має 
потребу в інших 

                                                           
3
 http://studentam.net.ua/content/view/4246/114/ 

http://studentam.net.ua/content/view/4246/114/
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С. Маккорлі та Р. Лінч визначають такі основні фактори 

мотиваційної стратегії щодо залучення волонтерів4: 

 право власності. Під цим фактором розуміється, що волонтер 

має почуття особистої відповідальності за щось. Його робота має 

щось, на що він може сказати словами: «Це моє». Це може бути 

конкретна річ, подія або територія. У неприбутковому світі право 

власності волонтера розповсюджується на клієнта або проект. 

Право власності дає волонтеру щось таке,  за що він відповідає і 

чим пишається; 

 відповідальність за досягнуті результати. Ще одним 

елементом, який забезпечує успіх в роботі з волонтерами, є 

впевненість, що волонтери мають почуття відповідальності за 

досягнуті результати, а не просто виконують певні доручення 

або «робочі обов’язки». Якщо волонтер відповідає за результати 

та наслідки власної роботи, він концентрується на тому, що 

робить, отримує задоволення від процесу досягнення цілі. З 

іншого боку, якщо він відповідає лише за якість заходів, які 

мають певні результати, то він позбавлений можливості 

отримати задоволення. 

Але, однозначно можемо стверджувати, що основною мотивацією 

в волонтерській діяльності є бажання допомогти собі. 

 

 

                                                           
4
 Маккорлі С., Лінч Р. Управління діяльністю волонтерів: Як залучити громадськість до 

вирішення проблем суспільства. [Пер. с англ.]/C. Маккорлі, Р. Лінч – К.: Гурт, 1998. – 286 с. 

Допомагаючи оточуючим, Ви допомагаєте в 

першу чергу…. собі!»  

(девіз проекту «Агентство добровільної допомоги») 
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Враховуючи та вивчаючи мотивацію волонтерів-приятелів, їм 

можна підібрати заняття, яке б відповідало їх можливостям і внутрішнім 

потребам: телефонні розмови, переписка по Інтернету, спільне 

проведення дозвілля, допомога в навчанні, допомога в організації 

певних заходів, фізична допомога тощо. 

Виходячи з особистих якостей, волонтерів можна поділити на 

чотири типи, які представлені в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Типи волонтерів5 

Тип волонтера Основні характеристики 

Підприємець, організатор Амбітний; знає, як переконати; гарний 
організатор; упевнений в собі; повний 
ініціативи; незалежний; заповзятливий; 
винахідливий 

Надавач підтримки Гарний слухач; посередник; дипломат; 
тренер; гнучкий; співчутливий; 
надихаючий; підтримуючий 

Надавач послуг Скоромний; практичний; корисний; 
спокійний; турботливий; 
цілеспрямований; відданий; емпатичний 

Контролер Впорядкований; уважний; 
дисциплінований; обережений; 
серйозний; точний; відданий; 
незалежний 

Але, зрозуміло, що волонтерами можуть стати не всі. Для цього 

треба мати ряд характеристик, до яких можна віднести: 

 активну життєву позицію; 

 відповідальність; 

 ініціативність; 

 вміння слухати і чути; 

 готовність навчатися новому; 

                                                           
5
 MOVISIE ( http://www.movisie.nl) 

http://www.movisie.nl/
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 оптимізм; 

 грамотність; 

 надійність; 

 толерантність; 

 обережність; 

 енергійність. 

Залучення до волонтерської роботи досить кропітка та тривала 

справа, яка потребує чіткої організації (рис. 2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1 Процес управління діяльністю волонтерів6 
 

                                                           
6
 Маккорлі С., Лінч Р. Управління діяльністю волонтерів: Як залучити громадськість до 

вирішення проблем суспільства. [Пер. с англ.]/C. Маккорлі, Р. Лінч – К.: Гурт, 1998. – 286 с. 
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Оцінка потреб та планування програми 

 

Початок будь-якої діяльності починається з відповіді на такі 

питання: 

 що потрібно зробити і для чого? 

 коли це буде зроблено і хто це буде робити? 

 де це буде зроблено, і що для цього необхідно? 

Тобто,  

 визначається потреба і шляхи задоволення цієї потреби; 

 часові рамки задоволення цієї потреби та відповідальні за 

здійснення діяльності; 

 місце здійснення діяльності та ресурси (людські, матеріальні, 

фінансові, інформацій тощо), які необхідні для задоволення цієї 

потреби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Процес планування волонтерської програми 

 

Нижче наведено основні елементи операційного плану 

організації та впровадження Проекту Приятелів: 

1. Попереднє дослідження та обґрунтування ідеї проекту. 

2. Пошук джерел фінансування. 

3. Пошук та відбір координатора проекту. 

 
Оцінка потреб 

 

Визначення мети 

Визначення 
шляхів і способів 
досягнення мети 

Контроль за 
процесом 

досягнення мети 
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4. Визначення оціночних моментів (проектний та фінансовий 

звіт) та зустрічі щодо проектної діяльності. 

5. Розробка комунікаційного плану та рекламної компанії. 

6. Залучення мережевих партнерів. 

7. Залучення та відбір волонтерів-приятелів. 

8. Залучення та відбір учасників проекту. 

9. Навчання волонтерів. 

10.  Формування пар. 

11.  Діяльність приятельських пар. 

12.  Організація групових зустрічей волонтерів з метою обміну 

досвіду. 

13.  Завершення чи продовження діяльності приятельських пар. 

14. Оцінка проекту та представлення результатів. 

Попереднє дослідження та обґрунтування проектної ідеї 

передбачає: 

 пошук партнерів по проекту; 

 оцінку потреб цільової групи; 

 розробки плану проекту (в тому числі з визначення витрат та 

тривалістю проекту); 

 розробки угоди про наміри з зазначення завдань та 

відповідальності усіх проектних партнерів; 

 розробки профілю проектного координатора та розробки 

волонтерської політики в організації. 

До основних елементів профілю координатора Проекту 

Приятелів можна віднести: 

 має спільні точки дотику з цільовою групою та може 

розібратися в сутності поняття концепції приятелів; 

 має досвід волонтерської роботи або бачення організації такого 

виду роботи; 

 може спілкуватися на всіх рівнях (різноманітних соціальних 

мережах); 

 має достатньо часу та доступний для волонтерів (один на один, 
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або для групових зустрічей); 

 є залученим, вирішує проблеми та шукає можливості; 

 може захистити власні «кордони» та дистанціюватися; 

 може давати інструкції, делегувати повноваження та мотивувати 

волонтерів; 

 може здійснювати чіткий вибір протягом відбору, формування 

та припинення дії приятельських пар; 

 є відповідальним, надійним, точним і гнучким; 

 може працювати в проекті, складати графіки та розробляти 

стратегії для управління та залучення фінансів. 

Проектна пропозиція, яка використовується для пошуку 

фінансових ресурсів, повинна обов’язково містити такі елементи: 

 основні мотиви для виникнення проектної ідеї (опис проблеми, 

на вирішення яких спрямовано основні цілі проекту); 

 мета; 

 цільова група; 

 методологія (покроковий опис концепції приятелів); 

 проектні партнери; 

 план проекту; 

 бюджет та сталість проекту. 

При розробці бюджету необхідно врахувати ряд витрат, серед 

яких: 

 оплата праці координатора проекту (координатора волонтерів); 

 витрати на тренінги; 

 витрати на проектні заходи; 

 витрати на рекламні заходи; 

 операційні витрати. 

Враховуючи, що проблеми, на вирішення яких спрямований 

Проект Приятелів має довгостроковий характер, обов’язковою є робота 

над його сталістю. Необхідним є: 
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 постійний пошук майбутніх партнерів та коштів; 

 ідентифікація усіх зацікавлених осіб; 

 залучення до фінансування місцевої влади, бізнесового сектору 

та громади тощо. 

Ефективність роботи волонтера визначається тим, наскільки сам 

волонтер усвідомлює, що та діяльність, яку він здійснює, є максимально 

корисною і необхідною. Відповідно дуже важливо, перед тим як 

залучати волонтерів і пропонувати їм певні види діяльності, вивчити та 

оцінити проблеми і потреби тих, кому пропонується допомога. 

Цей етап підготовки та впровадження Проектів Приятелів набуває 

особливої важливості, оскільки досить важко передбачити, а чого ж 

насправді потребує людина і  чого очікує від спілкування з іншими 

людьми. 

В практичній діяльності існує багато підходів до оцінки існуючих 

потреб, серед яких найбільш широко застосовують: інтерв’ю, 

анкетування, фокус-груп, складання карт тощо. 

 

Наступним етапом є формулювання мети проекту і донесення 

цієї мети до потенційних волонтерів, які повинні чітко усвідомлювати 

свою місію та роль в Проекті Приятелів. Крім цього, дана мета повинна 

кореспондуватися з загальною метою та діяльністю організації, щоб 

волонтери бачили, що організаціє є професійною, має досвід роботи в 

даній сфери, і відповідно працівники організації завжди зможуть 

направити, проконсультувати, надати підтримку. Розуміння 

Основна потреба, яка зумовила розробку волонтерського 

програми «Потрібні двоє: Допоможи іншому – стань приятелем» 

є розширення та урізноманітнення кола спілкування людей 

з особливими потребами, набуття ними практичних 

життєвих навичок, побудова соціальних мереж. 
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волонтерами того, що вони мають надійного партнера, є одним з 

факторів успішного їх залучення до діяльності організації. 

Таблиця 2.3 

Приклади мети організацій та проекту «Потрібні двоє: 

Допоможи іншому – стань приятелем»  

 

Назва 
організації 

Мета організації Мета проекту 

Благодійний 
фонд «Проекта 
ТАЧ» 

Мобілізація широкої 
громадськості для надання 
матеріальної, фінансової, 
соціальної допомоги та 
організація благодійної 
діяльності в інтересах дітей-
сиріт та дітей з обмеженими 
можливостями, сприяння і 
об’єднання зусиль окремих 
громадян, трудових колективів, 
державних установ і 
громадських організацій у 
наданні допомоги 

Сприяти соціальній 
інтеграції дітей-сиріт, дітей, 
батьки яких позбавлені 
батьківського піклування з 
легкою та помірною 
розумовою відсталістю 
через налагодження  
товариських відносин з 
волонтерами та організацію 
вільного спілкування  з 
ними під час спільних 
індивідуальних та групових 
заходів 

Товариство 
«Зелений Хрест» 

Виховання людини як гідного, 
зацікавленого та дбайливого 
громадянина своєї держави 
шляхом залучення її до 
практичної діяльності в 
напрямках: 
- екологія, спортивний туризм 
та екотуризм; 
- розвиток молодіжних рухів; 
- інтеграція неповносправних 
осіб у всі сфери суспільного 
життя та ін. 

Інтеграція дітей з ДЦП та 
львівських спецшкіл-
інтернатів для незрячих та 
нечуючих у суспільство 
шляхом налагодження 
приятельських стосунків з 
волонтерами Товариства 
«Зелений хрест» 

Сокальська 
районна 
асоціація 
інвалідів 

Всебічна допомога людям з 
особливими потребами у всіх 
сферах їх життя та побуту 

Об’єднання молоді та 
започаткування дружніх 
відносин між 
добровольцями-приятелями 
та дітьми/молоддю з 
особливими потребами, які 
проводять весь час вдома 
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Назва 
організації 

Мета організації Мета проекту 

Благодійний 
Фонд «Карітас 
Самбірсько-
Дрогобицької 
єпархії УГКЦ» 
 

Допомога найбільш 
потребуючим людям, 
незалежно від віку, статі, місця 
проживання, віросповідання, 
тощо. 
 

Організація якісної системи 
допомоги, створення пар 
підтримки, роз’яснення та 
розвиток поняття 
«приятеля» у нашому 
регіоні, та поширення ідей 
приятеля у громаді а також 
безумовно втілення їх у 
життя 

Організація 
«Віра і Світло» 

 Підтримка родин, які мають 
розумово неповносправних 
дітей та творення дружніх 
стосунків між усіма членами, а 
також відкриття у кожній особі 
її унікального дару та краси 

Сприяти створенню 
товариських стосунків між 
молоддю з розумовою 
неповносправністю та 
«звичайними» молодими 
людьми 

 

Визначення обов’язків волонтерів в Програмі Приятелів  

 

Чітко встановлена мета є підставою для визначення конкретних 

шляхів та заходів, здійснення яких призведе до досягнення поставлених 

завдань. Необхідність чітко спланованих заходів в контексті залучення 

волонтерів обумовлена такими причинами: 

 організація повинна для себе визначити чому вона хоче 

залучити волонтерів, тобто для чого їм потрібна робота саме 

волонтерів, а наприклад, не працівників організації або певних 

спеціалістів; 

 чітко визначити права і обов’язки волонтерів; 

 сформувати завдання для волонтерів; 

 виявити ті знання і навички, а також особисті якості, якими 

повинні володіти волонтери для виконання поставлених 

завдань; 

 запланувати навчальні заходи для волонтерів з метою 

поліпшення їх знань та навичок. 
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В контексті Проектів Приятелів метою залучення волонтерів є 

впровадження індивідуального підходу у роботі з клієнтами, 

безпосереднє надання допомоги різного типу тим, хто її потребує. 

До основних обов’язків волонтерів-приятелів в цьому випадку в 

основному відносять такі: 

 налагодження приятельських відносин з особою, з якою 

волонтер хотів би заприятелювати; 

 проведення спільного дозвілля з приятелями. 

В рамках програми «Потрібні двоє: Допоможи іншому – стань 

приятелем» волонтерам пропонувалися такі основні види діяльності:   

 дружнє спілкування волонтерів з дітьми та молоддю з 

обмеженими можливостями вдома; 

 організація походів в кафе, кінотеатри, парки, розважальні 

заклади; 

 допомога в навчанні та засвоєнні шкільного курсу; 

 допомога у профорієнтації; 

 допомога у вдосконалення навичок роботи на комп’ютері; 

 спільна робота в різноманітних гуртках ручної роботи 

(бісероплетіння, пошиття та комп’ютерної вишивки одягу, 

виготовлення декоративних свічок та листівок, різьба по дереву; 

живопис; художній розпис по склу тощо); 

 спільна організація та проведення різноманітних святкувань 

(новорічних та різдвяних свят, Паски, 8 Березня, днів 

народжень тощо); 

 спільна організація та проведення тематичних вечорів («Вечір 

традицій», «Вертеп», «День іменинника»); 

 спільна організація футбольних матчів та інших спортивних 

змагань; 

 заняття з хореографії, навчання танцям, постановка концертних 

номерів та театральних постановок; 

 організація та проведення літніх таборів тощо. 
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Визначення обов’язків та правил поведінки волонтерів-приятелів 

можна зробити у вигляді спеціально розроблених інструкцій або 

контракту (договору). 

Такий контракт може містити перелік завдань, обов’язків, 

тривалість залучення, відшкодування витрат та інші позиції, які 

організація вважає за доцільне ввести до даного контракту. 

 

Контракт волонтера 
 

Шановний…(ім’я), 
З ... (дата) Ви починаєте працювати волонтером в Проекті 

Приятелів…(назва проекту). 
Ваша контактна особа – координатор проекту …(ім’я) організації…(назва 

організації). Ви можете контактувати з нею/ним з питань щодо даного 
контракту та проекту. З нею/ним Ви можете зв’язатися протягом … (дні) за 
телефоном:… (номер) або електронною адресою: …(е-мейл). Протягом 
інтерв’ю вона/він проінформують Вас про передумови проекту та методи 
впровадження проекту, Ваші обов’язки та відповідальність як приятеля та умови 
роботи як волонтера. 

Завдання та обов’язки 
До завдань та обов’язків волонтера відносяться такі: побудова довірливих 

стосунків з клієнтами; бути доступним раз на тиждень (уточнити) для 
спілкування, підтримки та спільного відпочинку. Метою волонтерського 
контакту є допомога особі підвищити впевненість у собі, сформувати певну 
структуру в її/його житті та побудувати соціальну мережу. Волонтер не виконує 
завдання доглядальника. Якщо клієнт потребує допомоги, Вашим завданням є 
стимулювати та підтримати його/її у пошуку допомоги відповідно до його/її 
потреб. Волонтер завжди повинен доповідати про це координатору проекту. 
Волонтер несе відповідальність за ті завдання, які він/вона взяв на себе.    

 Відповідальність 
… (назва організації) пропонує навчання для майбутніх приятелів. Участь 

у тренінгу є обов’язковою. Тренінг включає в себе наступні складові: 
1. Розуміння власних якостей, «підводні камені» та мотивація; 
2. Розуміння реалій дітей та молоді з обмеженими можливостями; 
3. Розуміння необхідності бути приятелем, обговорення випадків та 

встановлення меж. 
4. Розуміння комунікаційних методів та технологій. 
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Якщо Ви успішно пройдете даний тренінг, Ви зможете розпочати 
роботу як волонтер. Координатор проекту допоможе Вам підібрати пару, буде 
підтримувати Вас після тренінгу, а також подбає про те, щоб приятельський 
контакт пройшов гладко. Ви повинні кожного місяця звітувати йому/їй про 
контакт між Вами та клієнтом по телефону або електронній пошті. Ця 
ініціатива повинна виходити від Вас. Якщо приятельський контакт не 
відбувається успішно, повідомте вчасно про це координатора проекту.   

Ви погоджуєтесь взяти участь в проведенні оглядових зустрічей. Якщо 
Ви дійсно не можете бути присутніми (хвороба, відпустка), вчасно повідомте 
про це координатора проекту.  

Доступність 
Ви повинні бути доступні раз на тиждень (близько 4 годин) протягом 

року. Будь-ласка замітьте, що цей термін починається з того дня, як для  Вас 
буде підібрана пара. В кінці року відбудеться оцінка Вашої діяльності, протягом 
якої контракт буде припинено, або, якщо необхідно або при бажанні 
подовжено ще на 6 місяців. 

Якщо контракт припиняється, необхідно обговорити чи дійсно Ви 
збираєтеся припинити діяльність або розпочати діяльність по новому 
контракту з іншим клієнтом.  

Якщо Ви змушені перервати свою діяльність раніше, будь-ласка, 
повідомте координатора хоча б за один місяць, щоб ми змогли прийняти 
заходи щодо передачі Ваших зобов’язань. Якщо … (назва організації), знайде 
причини розірвати з Вами контракт приятеля, Ваш проектний координатор 
проінформує Вас про це при особистій зустрічі. 

Перші 8 тиждень вважаються випробувальним терміном, з метою 
з’ясувати чи Вам подобається така діяльність, чи вдало було підібрано пару і чи 
все, на Вашу думку, йде нормально. Після цього приймається рішення чи 
зможете Ви продовжувати свою діяльність як волонтер. 

Витрати та страхування 
Волонтери отримують відшкодування витрат на основі фактичних 

затрат. Дані витрати можуть бути відшкодовані на підстав чеків та здійснені у 
формі: витрат на діяльність для Вас та для клієнту, витрат на транспортування 
та інших витрат в межах … (сума) на місяць. 

… (назва організації) бере на себе страхування за … 
Інші домовленості 

 Ви не повинні позичати гроші клієнту або брати гроші від нього/неї; 

 Ви не повинні приймати наркотики або алкоголь протягом 
здійснення діяльності; 

 Ви повинні бути обережними з персональними даними клієнтів як 
при безпосередньому контакті з ними, так і протягом проведення 
оглядових зустрічей з іншими приятелями. Протягом оглядових 
зустрічей та протягом контактування з Вашим проектним 
координатором Ви повинні вільно обговорювати всі питання. 
Звітування перед іншою стороною ніж проектним координатором 
(наприклад, школою) повинні здійснюватися анонімно. 
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Договір волонтерства № _______ 
 

 
м.Сокаль                                                 «_____»_____________20__р. 
 
 
Сокальська  районна асоціація інвалідів, в подальшому – «Замовник», в 

особі заступника голови Сокальської районної асоціації інвалідів, Кононової 
Оксани Іванівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
________________________________________в подальшому  - 
«Виконавець», що мешкає за адресою:________________________________ з 
іншої сторони, уклали цей Договір про те, що Виконавець виконуватиме 
обов’язки волонтера проекту «Рука приятеля», який здійснює Замовник 
завдяки фінансовій підтримці Мережі нідерландських благодійних фондів для 
Центральної та Східної Європи, Сканфонду та Карпатського Фонду (МБФ 
«Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону») у рамках Програми приятелів 
«Допоможи іншому – стань приятелем».  

 
 

Якщо Ви берете участь в даному проекті в рамках стажування, будь-
ласка, зверніть увагу на наступне: 

 Якщо Ви не прийдете на зустріч 2 рази без попереднього 
попередження, контакт буде припинено. Це означає припинення 
Вашого стажування. 

 Якщо Ваша робота буде успішною і відповідати пунктам угоди, 
проектний координатор напише позитивний відгук в кінці Вашого 
навчального року. 

Ви, як волонтер, та організація зобов’язуються якнайкраще виконувати 
вищезгадане. Будь-ласка, перевірте все зазначене вище в угоді та, якщо 
схвалено, повернути один підписаний примірник … 

…(місце), … (дата) 

Від … (назва організації):                           Волонтер: 

… (ім’я)                                                       … (ім’я) 

________________________                  _________________________ 

(За матеріалами тренінгу «Це стосується двох», Ужгород, 4-6 липня 2011р.) 
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Договір про співпрацю 
 

“___”____________ 20__ року                                                 м. Мукачево 
 
Благодійний фонд допомоги інвалідам «Нове Життя», в особі 

голови фонду Дашик Марини Володимирівни, що діє на підставі  Статуту з 
однієї сторони та  

Волонтер __________________________________, проживає за 
адресою: _____________, Паспорт серія _____ №_________, виданий 
_________________ , з другої сторони уклали даний договір про наступне: 
 

Обов’язки Виконавця: 

 бути приятелем молоді людині з особливими потребами (учасником), 
з якою Ви співпрацюєте в даному проекті; 

 співпрацювати зі своїми колегами в організації в дусі взаєморозуміння 
та взаємоповаги; 

 виконувати завдання та вказівки керівника волонтерів, дотримуватися 
розкладу роботи; 

 підтримувати умови діяльності організації та сприяти її розвитку. 
 
Обов’язки Замовника: 

 надавати всю необхідну інформацію по запиту Виконавця; 

 здійснювати підтримку, консультування та контроль роботи 
Виконавця; 

 надавати фінансування заходів з учасниками, зазначених у робочому 
плані проекту; 

 приймати альтернативні рішення для вирішення непередбачених 
ситуацій. 

 
Підписи Сторін: 
 
 
Замовник:                                                                              Виконавець: 
____________________________                     ______________________ 
 

 
(За матеріалами Сокальської  районної асоціації інвалідів) 
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1. Мета та предмет договору 
 
Даний договір укладається з метою організації діяльностей для 

підготовки та залучення добровільних помічників (волонтерів та соціальних 
працівників на  громадських засадах). 

Даний договір укладається для забезпечення приятельської 
індивідуальної підтримки дітей-інвалідів через створення відкритої 
волонтерської мережі партнерських організацій та позаорганізаційних 
волонтерів до ______ року, здійснення різних аспектів соціальної роботи з 
дітьми, молоддю та сім’ями, яка ґрунтується на основних засадах 
добровільності та доброчинності, законності, гуманності соціальної роботи, 
спільності інтересів, рівності прав її учасників, у рамках виконання проекту 
Створення волонтерської мережі «Стань волонтером – стань приятелем», що 
реалізовується Благодійним фондом допомоги інвалідам «Нове Життя» 
(Фондом) у рамках Програми «Потрібні двоє: Допоможи іншому – стань 
приятелем».  

2. Обов’язки сторін  
2.1 Обов’язки волонтера: 
Волонтер зобов’язується забезпечувати виконання та дотримання умов 

цього Договору. 
Брати участь в усіх заходах, які проводить Благодійний фонд допомоги 

інвалідам «Нове Життя» у рамках виконання проекту Створення волонтерської 
мережі «Стань волонтером – стань приятелем», протягом всього терміну дії 
проекту, а саме до квітня 2012 року включно. 

Регулярно, не менше ніж раз на тиждень, проводити час з отримувачем 
послуг. 

Брати участь у всіх тренінгах та навчальних семінарах у рамках проекту. 
Дотримуватися етичних норм. 
Шанобливо ставитись до отримувачів волонтерської допомоги. 
Узгоджувати з керівниками проекту усі заплановані види діяльностей, 

пов’язаних з наданням волонтерської допомоги.   
Інформувати батьків отримувачів послуг про всі плани за участю їх 

дитини. 
Ефективно використовувати матеріали, обладнання та інше майно, 

надане для провадження волонтерської діяльності. 
Систематично, поза напрямком діяльності, проводити інформаційну 

роботу в молодіжному середовищі з питань надання безкоштовних соціальних 
послуг для дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 

Надавати документальне підтвердження витрат пов’язаних з 
волонтерською діяльністю. 

Забезпечувати конфіденційність інформації про осіб, яким надається 
допомога, що стала йому відома під час провадження волонтерської діяльності. 
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Пошук та залучення волонтерів 

 

Залучення людей до волонтерської праці відбувається різними 

шляхами. Але, як правило, люди перш ніж прийти в організацію 

повинні мати певну інформацію про неї. Отже, спосіб залучення 

добровольців – це, перш за все, доведення до населення інформації, яка 

2.2 Обов’язки Благодійного фонду допомоги інвалідам «Нове 
Життя»: 

Фонд зобов’язується забезпечувати виконання та дотримання умов цього 
Договору. 

Відшкодовувати волонтерам витрати,  пов'язані з наданням ними 
волонтерської допомоги (за наявності документального підтвердження) у 
межах проекту. 

Здійснити підготовку волонтерів шляхом проведення навчальних 
тренінгів та семінарів. 

Надати можливість практично реалізовувати знання, вміння та  навички  
протягом волонтерської діяльності. 

Протягом реалізації практичної діяльності надавати можливість 
користуватися методично – ресурсною та матеріально – технічною базою 
Благодійного фонду допомоги інвалідам «Нове Життя». 

Аналізувати волонтерську роботу (індивідуально) та створювати умови 
для самореалізації волонтера. 

Вести облік роботи волонтера. 
Надавати волонтеру для розповсюдження матеріали для проведення 

інформаційної  роботи в молодіжному середовищі. 
Надати характеристику чи рекомендацію (на вимогу).  

3. Розірвання договору 
Даний Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою 

Сторін, шляхом укладення відповідної угоди. 
4. Термін дії договору 

Термін дії даного договору з моменту підписання  до  
“____” ____________ 20___ року. 

5. Підписи сторін: 
 
Голова БФ «Нове Життя» __________________________________ 
 
Волонтер   ______________________________________________ 
 

 (За матеріалами Благодійного фонду допомоги інвалідам «Нове Життя») 
 



 
59 КОНЦЕПЦІЯ ПРИЯТЕЛІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

б могла зацікавити потенційних волонтера. Тобто це, з одного боку, 

шляхи донесення інформації, а з іншого – тип та обсяг інформації. 

Інформація про волонтерські вакансії може розповсюджуватися 

через різноманітні засоби масової інформації у вигляді: 

 оголошень по радіо та телебаченню; 

 статей в газетах зі згадуванням про потребу у волонтерах; 

 статей для визначених груп потенційних волонтерів в 

спеціалізованих виданнях (наприклад, шкільні або студентські 

видання); 

 оголошень в інтернеті (на власному Web-сайті організації, на 

різномантіних блогах, в соціальних мережах). 

Найбільш ефективним способом залучення волонтерів є робота з 

цільовою аудиторією. В цьому випадку можна використовувати: 

 проведення тематичних семінарів для потенційних 

добровольців; 

 виступи агітаторів; 

 розповсюдження інформаційних листків та буклетів в різних 

організаціях та закладах; 

 розповсюдження інформації про потребу в волонтерах серед 

друзів та знайомих, а також волонтерів, які працюють в 

організації. 

З метою залучення населення до волонтерської діяльності можна 

використовувати також: 

 агітаційні столи та стенди на масових заходах або місцях, які 

широко відвідуються населенням; 

 проведення презентації соціального проекту. 

Вдала інформаційна компанія – є половиною успіху 

волонтерської програми, оскільки володіння достатньою інформацією 

про зміст, напрями діяльності певної організації дає можливість 

потенційному волонтеру вже на початковому етапі вибирати саме ту 
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ділянку роботи, на якій би він хотів працювати на добровільних засадах 

і відчувати себе корисним та потрібним іншим. 

Враховуючи специфіку Проектів Приятелів, а особливо якщо вони 

стосуються дітей та молоді з особливими потребами, потенційними 

волонтерами виступають діти та підлітки, а також молодь. Саме цей 

момент досить сильно впливає на особливості та підходи до залучення 

добровольців до роботи в волонтерських програмах, а також вибір 

рекламних методів та засобів. 

Ефективність та життєздатність приятельської пари залежить від 

того наскільки вдало було їх підібрано за віковою категорією, смаками та 

інтересами. Отже, в Проектах Приятелях волонтерами можуть стати не 

тільки особи, які досягли 18-ти річного віку, також діти та підлітки. 

Зрозуміло, що їх професійна кваліфікація є досить низькою, але вони 

володіють іншими цінними якостями та здібностями, які є незамінними 

саме для Проектів Приятелів: 

 у підлітків відсутні комунікаційні проблеми з дітьми та 

підлітками, існує бажання знайти нових друзів, розширювати 

коло спілкування що дуже важливо для налагодження контактів; 

 відсутність стереотипів у дітей та підлітків дозволяє будувати 

стосунки, які базуються на дружбі та довірі, а не на співчутті та 

жалю; 

 діти і підлітки дуже мобільні, тому дуже гарно виконують роботу 

пов’язану з поїздками, виходами на вулицю, відвідуванням друзів 

тощо; 

 діти і підлітки дуже люблять розважатися і брати участь в 

організації розважальних заходів, тому їх знання і енергію 

можна використовувати для організації різноманітних 

святкувань, навчальних та освітніх заходів, тематичних зустрічей 

тощо; 

 підлітки дуже гнучкі, готові до навчання, до сприйняття нової 

інформації; 
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 діти і підлітки, як правило, бажають самоствердитися в очах 

однолітків, батьків, вчителів, виділитися з натовпу своїми 

вчинками, а волонтерська діяльність є одним зі способів досягти 

цих цілей; 

 наявність вільного часу, що дозволяє підлітку виділити 1-2 

години кожного дня для волонтерської діяльності. 

Враховуючи особливості дітей та підлітків, залучення їх до 

волонтерської діяльності в Проекті Приятелів потребує розробки 

специфічної інформаційної компанії. 

Так, наприклад, враховуючи те, що підлітки на сьогодні є 

активними користувачами Інтернет-мережі, є членами різноманітних 

блогів, соціальних мереж, це може стати одним з основних 

інформаційних джерел для цієї групи потенційних волонтерів. Крім 

цього, з метою привернення уваги підлітків, дана інформація повинна 

бути яркою, кольоровою, лаконічною, містити графічний та 

ілюстративний матеріал, можливо з елементами гумору, цитати відомих 

людей тощо. 

Більш детально проінформувати дітей і підлітків можна 

безпосередньо в навчальних закладах шляхом проведення тематичних 

бесід, тренінгів. Метою таких бесід може бути роз’яснення понять 

волонтерства та волонтерської діяльності, концепції Приятелів, 

важливості такої діяльності для дітей з обмеженими можливостями 

тощо.  

Важливо детально планувати часові рамки проведення подібних 

інформаційних компаній. По-перше, це повинно бути протягом 

навчального року (під час канікул зібрати дітей практично не можливо), 

по-друге, тривалість зустрічей не повинна бути дуже великою (близько 

1-2 годин). Краще провести декілька зустрічей з проміжком 2-3 тижні. 

При залученні дітей та підлітків до волонтерської діяльності 

обов’язково треба враховувати такі моменти: 
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 оскільки діти та підлітки навчаються та можуть відвідувати 

різноманітні секції, необхідно наголошувати, що участь у 

волонтерській діяльності не буде відволікати їх від основних 

занять, що графік роботи буде гнучким і залежати від наявного 

вільного часу; 

 відповідальність за дітей та підлітків несуть їх батьки, тому 

волонтерська діяльність повинна бути обов’язково узгоджена з 

батьками, що вимагає інформування батьків щодо напрямів 

діяльності організації та волонтерів. Таке інформування може 

здійснюватися за допомогою інформаційних листів та буклетів. 

Джерелами інформації для батьків також можуть бути статті в 

газетах, передачі по радіо та телебаченню; 

 дітям та підліткам необхідно показати, що робота, яка їм 

пропонується, є важливою, цікавою, різноманітною, вимагає від 

них ініціативи, творчості, фантазії; 

 обов’язково треба зауважити, що волонтерська діяльність, а 

особливо в ролі приятеля, є дуже відповідальним завданням, і 

якщо дитина поки що не готова взяти на себе цю 

відповідальність, краще вибрати для неї інший напрям 

діяльності.  

Іншою групою потенційних волонтерів для роботи з дітьми та 

молоддю з обмеженими можливостями в рамках Програм Приятелів 

виступають студенти навчальних закладів різного типу. 

Залучення студентів до волонтерської діяльності та 

розповсюдження інформації може також здійснюватися тими методами, 

що були розглянуті вище. Але в цьому випадку також, як і в разі дітей та 

підлітків, треба враховувати мотиви та специфіку залучення студентів, 

що вплине на інформаційну компанію.  

По-перше, досить часто студенти долучаються до волонтерської 

діяльності оскільки їх можуть цікавити певні професійні проблеми,  

набуття практичного досвіду з майбутньої професії, проходження 

навчальної або переддипломної практики тощо. В зв’язку з тим, що 
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більшість студентів, навчання яких пов’язано з соціальною роботою, 

мають певні теоретичні знання щодо роботи з різними вразливими 

категоріями населення, розуміють необхідність даної роботи, тому 

інформація може бути чіткою і лаконічною (назва організації, що 

впроваджує проект; мета та завдання проекту; часові рамки проекту; 

адреса; контактні телефони). Розповсюджувати таку інформацію краще 

безпосередньо в навчальному закладі, щоб бути впевненим, що вона 

дійде до потенційних волонтерів. 

 Залучення студентів, що навчаються на спеціальностях, не 

пов’язаних з соціальними питаннями, звичайно буде вимагати більше 

часу і зусиль, оскільки в цьому випадку треба проводити більшу 

роз’яснювальну роботу. 

Практика свідчить, що досить ефективним є залучення волонтерів 

через різноманітні релігійні організації. Позитивним моментом є те, що 

в релігійних організаціях, як правило, працює велика кількість 

волонтерів і відповідно вони мають певні навички та досвід роботи, 

мають внутрішні переконання та мотиви бути волонтерами. Отже, в 

даному випадку необхідно лише довести до їх відома, що 

впроваджується або діє Програма Приятелів і пояснити специфіку даної 

діяльності. 

Це саме стосується і дитячих та молодіжних організацій. Практика 

свідчить про ефективність співпраці з різноманітними дитячими та 

різноманітними організаціями в контексті залучення волонтерів до 

Проектів Приятелів, в зв’язку з тим, що такі організації мають значний 

волонтерський ресурс та ефективний менеджмент в цій сфері. 

Серед особливостей та труднощів процесу пошуку та 

залучення волонтерів до Проектів Приятелів можна виділити такі: 

 значна тривалість інформаційної компанії. Практика свідчить, 

що, якщо організація вперше впроваджує Проект Приятелів, то 

доцільно проводити рекламно-інформаційну компанію не 

менше двох місяців; 
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 не всі волонтери готові працювати тривалий час. Враховуючи 

специфіку Проекту Приятелів, саме тривалість та постійність 

взаємовідносин між приятелями є обов’язковою умовою та 

критерієм ефективності діяльності; 

 місцеві ЗМІ неготові активно співпрацювати з громадськими 

організаціями щодо висвітлення їх діяльності та пропагування 

волонтерства, а також необхідності участі в Проектах Приятелів; 

 при складанні рекламного оголошення або розробки 

інформаційного буклету необхідно дотримуватися певних 

правил. Дане оголошення повинно не тільки привертати увагу, 

але й вірно орієнтувати людину. 

 

 

 

 

(За матеріалами БФ «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії») 
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МИ ШУКАЄМО ВОЛОНТЕРІВ 

В Сокальській районній асоціації інвалідів починається Проект  «Потрібні 

двоє», за підтримки Фонду Skan і Карпатського фонду. Ми чекаємо 

добровольців: вмілих відповідальних людей для здійснення програми. Мета 

програми: стати приятелем для дитини з обмеженими можливостями, яка 

має потребу в спілкуванні, допомогти їй подолати почуття самотності. 

Волонтерів чекає цікава робота, нові цікаві знайомства, розважальні заходи, 

екскурсії, пікніки, виїзди на природу з ночівлею. 

ТВОРІТЬ ДОБРО З ЩИРОЮ ДУШЕЮ 
І ВІКРИТИМ СЕРЦЕМ! 

Звертайтеся до нас за координатами: 
М. Сокаль, вул. Чайковського, 42 

Тел. 7-37-64, 066 0820174 

(За матеріалами Сокальської районної асоціації інвалідів) 

 

 

(За матеріалами БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ») 
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(За матеріалами Курдули Браат та Міріам Мулдер ) 

 

 

 

Брошура (обгортка) 
Розшукується: 
приятель… 

 
 
 

Проект приятелів для молоді із 
фізичними вадами  

Uden/Schijndel (NL) 

Брошура (всередині)  
 

Ввечері – похід в кіно…  
 

Шукаємо: приятеля… 
 

Складіть свій власний графік … 
 

Брошура (обгортка ззаду) 

Цікаво? 

Напишіть…. 

Ел.пошта…. 

Звертатися з …до… за тел… 
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Співбесіда та відбір волонтерів 

Наступним важливим етапом в процесі набору волонтерів до 

Проектів Приятелів є відбір добровольців на підставі певних критеріїв. 

Для відбору найкращого волонтера та підвищення ефективності його 

роботи, зменшення ризику нанесення шкоди як волонтеру, так і 

учаснику проекту, необхідно дуже чітко скласти опис роботи та 

визначити вимоги, які пред’являються волонтеру. 

Але відбір волонтерів – це не звичайний процес порівняння 

кандидатів зі списком бажаних якостей, це складний процес вивчення 

особи, намагання з’ясувати чи підходить волонтер організації, а 

організація волонтеру. З цією метою необхідно відповісти на ряд 

питань: 

 Наскільки волонтер зацікавлений в цій роботі та наскільки він 

вмотивований? 

 Які навички має потенційний волонтер для роботи, що 

пропонується організацією? 

 Чи підходить волонтер для роботи саме в даному оточенні? 

 Який стиль поведінки притаманний волонтеру, які його основні 

персональні характеристики? 

Ретельність відбору повинна залежати від тієї відповідальності, яка 

делегується волонтеру в зв’язку з його роботою. 

Для проведення відбору можна використовувати різноманітні 

інструменти: 

 співбесіду; 

 спостереження; 

 анкетування; 

 тестування; 

 спеціальну перевірку відомостей. 
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Рис.2.3 Основні інструменти залучення волонтерів 

 

Зазначені інструменти можна використовувати як в комплексі, так і 

окремо. Вибір залежить від типу роботи та відповідальності, яка 

накладається на волонтера. 

Співбесіда має на меті – визначити досвід, навички та інтерес до 

роботи, що пропонується. 

Наведемо приблизний алгоритм співбесіди: 

1. Попередньо переглянути наявну про кандидата 

інформацію. 

2. Скласти список питань, на які необхідно отримати відповідь. 

До таких питань можна віднести такі: 

 Чому Ви прийшли до саме до нашої організації? 

 Чому Ви вирішили працювати волонтером? 

 Що Вас приваблює в цій роботі? 

 Що б Ви хотіли отримати від цієї роботи? 

 Чи є у Вас досвід роботи волонтером? Якщо так, то якою саме 

волонтерською діяльністю Ви займалися?  

 Що Вам подобалось чи не подобалося у волонтерській роботі? 

 Які перспективи Ви для себе бачити? 

 Що Ви любити робити протягом вільного часу? 

Інструменти відбору волонтерів 

Співбесіда 

Спостереження 

Анкетування Тестування 

Спеціальна перевірка 

відомостей  
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 Якою Ви бачите для себе ідеальну роботу? 

 Як Вам краще працювати – з групою чи самостійно? 

3. Провести співбесіду в спокійній обстановці. Бажано, щоб 

ніхто не заважав зустрічі. З самого початку співбесіди потенційний 

волонтер повинен відчути до себе увагу з боку організації. Спокійна 

обстановка та доброзичливість з боку інтерв’юера будуть сприяти 

цьому. 

4. Розказати про історію своєї організації, про те, чим 

займається організація, про мету та завдання Проекту Приятелів. 

5. Дізнатися, що цікавить потенційного волонтера. Чому він 

прийшов до організації? Скласти уявлення про нього як про людину. Це 

здійснюється для того, щоб не розчарувати його роботою, що 

пропонується. 

6. Розповісти про роботу, яка пропонується в рамках Проекту 

Приятелів. Дізнатися думки потенційного волонтера про цю роботу. 

Дати йому письмовий опис роботи. 

7. Назвати можливі переваги та заохочення, які можу 

отримати волонтер від роботи, що він буде виконувати, та від 

організації. 

8. Залишити час для питань. 

9. Дати волонтеру анкету, в яку він може внести інформацію, 

яка цікавить організацію та домовитися про час наступного візиту. 

10.  Скласти короткий письмовий звіт про проведену співбесіду, 

вказавши в ньому відповіді на поставлені питання, а також враження про 

комунікабельність, досвід, особистісні характеристики кандидата, а 

також дати рекомендації про подальшу роботу волонтера. 

При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися таких 

важливих моментів: 

 створити комфортні умови для проведення співбесіди; 

 уважно слухати кандидата; 

 бути відкритим і прозорим до будь-яких питань, пов’язаних з 

діяльністю організації; 
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 чітко і детально описати волонтерську роботу, яка 

пропонується. Перерахувати переваги та недоліки даної роботи. 

 оцінювати кожного кандидата особисто. Пам’ятати, що всі 

люди різні, мають свої особливості характеру та темпераменту.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.4 Можливий алгоритм проведення співбесіди 

 

Спостереження може дати наступну інформацію: 

 наявність комунікаційних якостей; 

 особливості поведінки; 

 взаємодія з оточуючими; 

 працездатність. 

Попередній 
перегляд 

інформації про 
кандидата 

Список питань 
для співбесіди 

Створення 
відповідних 

умов для 
співбесіди 

 

 

 

 

 

 

Проведення 
співбесіди 

Інформування кандидата щодо історії 
організації, основної діяльності, мети та 

завдання Проекту Приятелів 

Опитування кандидата: інтереси, мотивація 
до роботи, досвід тощо 

 
Інформування кандидата про роботу, яка 
пропонується в рамках волонтерського 

проекту 

Відповіді на можливі питання кандидата 

Заповнення більш 
детальної анкети 

кандидатом  

Письмовий звіт про проведену 
співбесіду, рекомендації 
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Спостереження можна проводити під час будь-якого етапу набору, 

безпосередньо роботи або ділової гри. Звичайно, необхідно, щоб 

людина за якою спостерігають, не відчувала дуже пильної уваги з 

вашого боку. 

Анкетування не повинно бути єдиним способом, за допомогою 

якого відбирається волонтер. Краще його поєднати з процесом, який 

передбачає безпосереднє спілкування, наприклад, співбесідою. 

Анкетування може підійти на першому етапі, коли існує багато 

заявок на обмежену кількість місць. Але завжди треба пам’ятати, що за 

листом паперу з питаннями та відповідями завжди стоїть конкретна 

людина, яка виявила бажання допомогти організації, витративши на це 

свій особистий час та сили. Анкетування сприяє більшому охопленню 

потенційних волонтерів, що відбирають, але при цьому знижується 

обсяг інформації, який можна отримати, наприклад, при співбесіді.  

 

Анкета волонтера 
Ім’я: …………………………………………….……………………….….. 
Адреса: ………………..…………………………………………….……… 
Контактний телефон (особистий та робочий):…………………………… 
Електронна адреса:………………………………………………………… 
Дата та місце народження ………………………………….……………… 
Сімейний стан ……….………………….…………………………………. 
Робота/освіта/відповідний досвід ………..……………………………… 
Хобі/інтереси …………………………………………………………….. 
Яка Ваша мотивація/що Вас надихнуло стати приятелем? І чому саме ця 
цільова група? ………………………………………………………………… 
Що Ви очікуєте від роботи волонтером для Вас і для Вашого партнера?... 
Чи Ви маєте можливість та бажання займатися даною діяльністю протягом 
одного року?................................................................................................. 
Інформація про тренінг:…………………….…  (час, місце, умови участі) 
Інформація про страхування та політику конфіденційності ……………… 
Зобов’язання щодо отримання сертифікату хорошої поведінки  (з 
отриманням відшкодування при наявності підтвердження )………………… 
Інше …………………………………………………………………………… 

Дата, місце та підпис 

(За матеріалами Курдули Браат та Міріам Мулдер ) 
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Анкета волонтера 
Прізвище:_______________________   Ім’я: ____________________________ 
Адреса: __________________________________________________________ 
Поштовий індекс: _________________________________________________ 
Контактний телефон: ______________________________________________ 
1.Ви навчаєтесь чи працюєте? 
а) навчаюсь у _____________________________________________________ 
б) працюю в ______________________________________________________ 
посада : _____________________; види робіт : __________________________ 
2.Чи працювали Ви волонтером ? 
1) так; 2) ні; 3) важко відповісти 
а) Якщо так, напишіть, будь ласка, чим Ви займались: ____________________ 
3. Чому Ви хочете працювати волонтером? 

Я хочу чимось займатися. 
 Я хочу зустрічатися з людьми. 
 Я хочу боротися за щось особливе. 
 Я хочу робити це для мого особистого задоволення. 
 Я хочу розвити нові навички. 
 Я хочу допомагати людям, які цього потребують. 
 Я хочу набути досвіду. 
 Інше _______________________________________________ 

 

Анкета волонтерів проекту «СТАНЬ ПРИЯТЕЛЕМ»  
Товариство «Зелений Хрест»           

 
Прізвище, ім’я _____________________________________________________ 
Дата народження ___________________ Вік __________________________ 
Місце праці / навчання ____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Твої три позитивні риси: ___________________________________________ 
Твої три негативні риси: ___________________________________________ 
Твої зацікавлення, здібності ________________________________________ 
Як проводиш вільний час? _________________________________________ 
Які, на твою думку, вимоги до волонтера? _____________________________ 
Що вмієш і чому можеш навчити інших? _______________________________ 
Чого хотів би навчитись сам? _______________________________________ 
Які труднощі найчастіше виникають в тебе у спілкуванні? _________________ 
Риси доброго приятеля:___________________________________________ 
Чого очікуєш від спілкування з приятелем? ____________________________ 
На які теми хотів би поговорити з іншими? ____________________________ 
Твої побажання: _________________________________________________ 

(За матеріалами товариства Товариства «Зелений Хрест») 
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Тестування бажано проводити в тих випадках, якщо робота 

потребує особливої відповідальності. Тестування може відбуватися як з 

використанням психологічних тестів, так і з моделюванням певних 

ситуацій. Психологічне тестування найкраще здійснювати в тих 

випадках, коли волонтер бере на себе відповідальність за дітей, людей з 

обмеженими можливостями, тяжкохворих або від нього вимагаються 

певні особливі моральні якості. 

Спеціальна перевірка відомостей, документів необхідна, коли 

людина починає роботу в організації. Якщо в вимогах до волонтерів 

існують певні обмеження, то необхідно попросити документи, які 

затверджують придатність добровольця. Наприклад, якщо до роботи 

залучаються діти та підлітки необхідно попросити дозвіл батьків на те, 

що вони не заперечують, що діти будуть брати участь в визначеній 

діяльності. 

4. Якій волонтерській роботі Ви надали б перевагу? 
Робота з однією людиною. 
Робота з групою. 
Робота в приміщенні. 
Спеціальна робота для виконання вдома. 
Інше ___________________________________________________________ 

5. Ваші інтереси, хобі?_____________________________________________ 
6. Що може обмежувати Вашу волонтерську діяльність (місце 
розташування,транспорт, стан здоров’я тощо)?_______________________ 
7. Як Ви дізнались про нас? 
а) друзі; б) преса; в) радіо, телебачення; г) інші джерела (які саме?) 
Ваш вік _________________ 
Дата народження:______________ 
Освіта: 
1. початкова                                      5. навчаюсь в коледжі 
2. навчаюся в школі                          6. студент університету 
3. середня                                          7. вища; 
4. середня технічна                           8. Інша__________________________ 
Дата: _______________________ 

 
(За матеріалами Сокальської районної асоціації інвалідів) 
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Чітко проведена процедура відбору добровольців дозволить зняти 

ризик, під який підпадає як волонтер, так і отримувач послуг.  Крім 

цього, необхідно регламентувати взаємовідносини між організацією та 

волонтером. Таким регламентуючим документом, який визначає міру 

відповідальності кожної зі сторін, може  виступати договорів на 

виконання волонтерської діяльності (приклади таких контрактів було 

наведено вище). 

Крім цього можна розробити етичну карту волонтера, яка 

допоможе йому орієнтуватися в тому, що волонтер повинен робити і 

яких моментів повинен уникати. 

 

 

                              
 

Етична карта волонтера 

 Буду здійснювати всі завдання, пов’язані  з прийнятою роллю. Не буду 
давати обіцянок, яких не можу дотриматися. 

 У випадку неможливості виконання зобов’язання, проінформую про 
це координатора праці волонтерів. 

 Дотримуватимусь конфіденційності у приватних справах. 

 Буду відкритим/відкритою на нові ідеї та способи діяльності. 

 Використаю шанс пізнання та навчання нових справ від інших людей. 

 Не буду критикувати справи, яких не розумію. Може виявитися, що для 
них є інші причини.  

 Буду питатися про справи, яких не розумію. 

 Буду працювати в команді. 

 Буду особою, на яку можна покладатися. 

 Буду працювати краще і з більшим задоволенням, виконуючи те, що 
від мене очікується. 

 Буду з радістю вчитися. Знаю, що наука є невід’ємною частиною 
кожної добре виконаної роботи. 

 Буду добрим волонтером/волонтеркою. 

 Гідно представлятиму себе та ідею волонтаріату. 
 

(За матеріалами Сокальської районної асоціації інвалідів) 
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Як зазначалося, відбір волонтерів відбувається на основі низки критеріїв. 

Яким же має бути ідеальний волонтер? 

 

Рис. 2.5 Ідеальний волонтер7 

Організації, які брали участь у програмі «Потрібні двоє: Допоможи іншому – 

стань Приятелем» виділили такі основні ознаки ідеального волонтера8: 

 добре серце; 

 щирий, відкритий до спілкування; 

 вмотивований; 

                                                           
7
 Матеріали тренінгу «Це стосується двох», Ужгород, 4-6 липня 2011р. 

8
 Там же. 

голос, який почують 

Голова, повна ідей голова, повна ідей 

вухо, що все чує 
ніс, який відчуває 

можливості 

сильні плечі, що 

можуть підтримати 

серце для людей 

руки знають, що робити 

поспішає на допомогу 

іншим 

твердо стоїть на землі 

будь-яке море по-

коліно  

енергійність та 

наполегливість 

немає навіть думки, щоб 
відмовитися   
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 терплячий; 

 має час на іншу людину; 

 співчутливий; 

 комунікабельний, простий у спілкуванні; 

 неамбітний, такий, що будує стосунки на рівних; 

 простий та легкий характер; 

 готовий до змін тощо. 

 

Серед основних критеріїв, на підставі яких можна робити вибір 

волонтерів, можемо навести такі персональні характеристики: 

 комунікаційні навички (вміти слухати, задавати питання, формулювати 

думки та почуття);  

 самооцінювання (знання своїх сильних та слабких сторін, вміння 

конструктивно сприймати критику); 

 стабільність (вміння справлятися зі своїми емоціями); 

 поважне ставлення до оточуючих та неосудність; 

 вміння планувати на перспективу; 

 бути правдивим. 

Також важливо,  щоб кандидат мав можливість хоча б півдня на тиждень 

витрачати на волонтерську діяльність, а також брати участь в тренінгах та інших 

підтримуючих заходах. 

В контексті Проектів Приятелів важливим є вивчення думки безпосередньо 

учасників даних проектів. Особливого значення це набуває в роботі з людьми з 

особливими потребами. 

 

 
 

Хочу поділитися своїми думками з приводу волонтерства для 
важких інвалідів, зокрема, для хворих ДЦП… 

Волонтер – це людина, яка допомагає не заради грошей, а заради 
своєї совісті або заради своєї душі, та яка отримує життєве задоволення 
або інші позитивні емоції від допомоги людини, яка в ній потребує… 

Волонтер не повинен нав’язувати своє віросповідання, але й 
інвалід, якому волонтер допомагає, не повинен нав’язувати свою 
релігію… 
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(Олексій Карлов, інвалід с ДЦП, 26 років)9  

 

 Практика залучення та підбору волонтерів свідчить, що досить 

часто виникають певні проблеми при залученні волонтерів, наприклад, 

добір волонтерів відповідного віку або незацікавленість молодих людей 

у подібному виді діяльності. Також, багато людей, що хотіли б 
                                                           
9 http://www.roboi.ru/cont/akv/ (переклад українською мовою редактором)   
 

Волонтер не може бути гидливим. Що я маю на увазі: у людей з обмеженими 
фізичними можливостями досить часто мають проблеми, що незнайомі 
здоровим людям. Це – неконтрольоване слиновиділення, сильне викривлення 
міміки, гіперкінези – різкі неконтрольовані рухи, які не дозволяють самостійно 
та обережно їсти… Також волонтера не повинні шокувати незвичні способи 
пересування інвалідів або способи письма. Волонтеру треба навчитися 
розуміти ту людину, якій він допомагає… І волонтеру треба намагатися 
зрозуміти не тільки мову інваліда в рамках його фізичних обмежень, але й 
світогляд, інтелектуальні інтереси: що читає, що слухає, які фільми дивиться, 
що хотів би подивитися та почути, що любить, а чого не може терпіти… 
Волонтеру треба дізнатися про «свого» інваліда як можна більше: що він за 
людина, яка в нього хвороби, чи є родичі, і чим волонтер може допомогти. 
Але в жодному випадку не приставати з розмовами та «не лізти в душу». Якщо 
інвалід не бажає підтримувати яку-небудь розмову або відповідати на 
неприємні йому питання – то краще залишити його в спокої. Тем для бесід 
багато й скоріш за все знайдуться спільні справи. 

Волонтер не повинен ні принижуватися, ні звеличуватися над людиною, 
якій він допомагає, і ця людина не повинна ні принижуватися, ні звеличувати 
себе перед волонтером… 

Мені не подобаються волонтери, які дивляться на інваліда, не як на 
людину, а як на іграшку. Спочатку тим, хто «грає» цікаво, вони навідують, 
привозять гостинці, ведуть бесіди, починають спільні цікаві справи, а потім 
волонтерство їх набридає… Волонтери! Дивіться на своїх підопічних як на 
людей. Перед тим, як багато обіцяти та клястися у вічній дружбі, замисліться, 
як буде боляче вашому підопічному, який вже сприймає вас як друга, коли ви 
«зникнете»… 

Краще було б, якщо б волонтерів попередньо навчали, як допомагати 
людям з значними фізичними обмеженнями… 

На останок висловлю свої власні побажання. Я б хотів мати волонтера-
друга, щоб і йому і мені було зручно й комфортно, щоб нас пов’язувати 
спільні інтереси та інтелектуальні запити. Щоб ми могли куди-небудь піти 
разом: до театру, на концерт, до музею, на екскурсію, на прогулянку до парку 
або по історичним місцям, просто погуляти … 

  
 

http://www.roboi.ru/cont/akv/


 
78 КОНЦЕПЦІЯ ПРИЯТЕЛІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

займатися волонтерською діяльністю, зацікавлені у участі в більш 

масових заходах ніж у побудові міжособистісних стосунків і спілкування 

у парах. Крім цього, багатьох молодих людей лякає перспектива 

спілкуватися з неповносправними однолітками через нерозуміння їх 

проблем, а також боязні відповідальності. 

В зв’язку з вказаними проблемами відбір волонтерів для Програми 

Приятелів, як правило, займає досить тривалий період часу. Отже, при 

організації та впровадженні такої програми організаціям необхідно для 

такого заходу, як залучення та відбір волонтерів, в своєму 

організаційному плані відводити не менше двох-трьох місяців (якщо, 

звичайно, організація не має подібного досвіду і здійснює таку діяльність 

вперше). 

 

Навчання волонтерів-приятелів 

 

Практичний досвід впровадження волонтерських програм свідчить 

про необхідність певної теоретичної та практичної підготовки 

волонтерів з метою підвищення ефективності зазначених програм. В 

контексті Проектів Приятелів така підготовка набуває особливого 

значення, оскільки передбачає формування безпосередніх контактів між 

волонтерами та учасниками проекту. Враховуючи наявність особливого 

життєвого досвіду у останніх, волонтерам необхідно якомога більше 

дізнатися про зазначені особливості. Тому для ефективної роботи 

волонтерам необхідна певна теоретична підготовка і практична база. 

Вибір тематики тренінгів, кількість та інтенсивність їх проведення, 

звичайно, залежить від підготовки волонтерів. Наприклад, якщо до 

Проекту Приятелів організація залучає волонтерів, які вже працювали в 

організації, то зрозуміло, що вони вже мають певний досвід та 

практичні навички у спілкуванні з тими, хто потребує допомоги. Якщо, 

волонтери – це особи, які вперше вирішили займатися таким видом 

діяльності, то вони потребують крім специфічних знань, що стосуються 
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даного проекту, ще певних знань щодо того, а хто такий, власне, 

волонтер і як їм бути.      

Можна дати такі загальні рекомендації щодо побудови 

тренінгової сесії для волонтерів-приятелів: 

 врахувати потреби та рівень учасників; 

 для більшої «керованості» тренінгом визначити його цілі; 

 використовувати різноманітність в теорії та практиці (приклади); 

 запросити організації або експертів, які б розповіли про 

особливості цільової групи (або запросити представників 

цільової групи); 

 розмір групи: максимум 8 учасників. 

У кожній вправі необхідно визначити: мету, розмір групи, часові 

рамки, матеріали, установки, процедури, документацію, методи). 

Обов’язковим елементом є оцінка кожної вправи, тренінгу (Який досвід 

було отримано? Чому Ви навчилися? Які питання у Вас виникли?). 

Нижче наведено перелік орієнтованих тренінгових сесій для 

волонтерів-приятелів та їх структуру (звичайно, що кожна організація 

може визначати для себе теми тренінгів індивідуально, залежно від рівня 

підготовки учасників). 

Тренінг може складатися з п’яти сесій: 

1. Знайомство, мотивація та очікування. 

 Знайомство. 

 Уявлення про обмежені можливості. 

 Чому Ви вважаєте, що будете гарним приятелем? 

 Друг чи приятель? 

 Призначення приятеля. 

2.  Поняття про цільову групу. 

 Чи добре Ви знаєте цільову групу? 
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 Чи можете Ви поставити себе на місце осіб з цільової групи? 

 Обговорення незграбних та незручних ситуацій. 

 Націленість на цільову групу. 

 Розгляд основних питань про цільову групу. 

3.  Знання та навички щодо життя з обмеженими 

можливостями 

 Сесія за участю молодих членів цільової групи. 

 Перегляд та обговорення DVD з практичною інформацією 

(наприклад, про епілепсію). 

 Питання щодо повсякденного життя. 

 Реакція на сесію (після того, як запрошені підуть). 

4. Комунікація та спілкування, практика рівності 

 Стати приятелем (рольова гра «Перша зустріч»). 

 Формування пар з учасників та робота над наступними 

питаннями:    

o перше знайомство; 

o домовленість про першу зустріч; 

o обговорення меж у спілкуванні; 

o розмова про неповносправність (важкі та незручні 

питання) 

 Обмін думками та досвідом про те, як бути волонтером-

приятелем та особою з обмеженими можливостями. 

5. Знайомство з цільовою групою 

 Привітальне слово, пояснення мети та завдань програми, 

зосередження уваги на взаємне знайомство. 

 Представлення: ім’я, вік, освіта/робота, місце проживання. 

 Обговорення хобі та улюбленої діяльності під час 

відпочинку. 
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 Обговорення того, що не подобається робити під час 

відпочинку. 

 Коротка оцінка того, що Ви дізналися. 

 Яке Ви для себе сформували «керівництво до дії»  (стосується 

як волонтерів-приятелів, так і учасників). 

 Домовленість про продовження діяльності та час для 

відпочинку. 

Зазначені тренінги необхідні для створення підґрунтя формування 

приятельських стосунків і позитивних взаємовідносин волонтерів з 

неповносправними молодими особами різних нозологій, зниження 

рівня упередженості та невпевненості у поведінці. Тренінги можуть 

реалізовувати практичний психолог, соціальний педагог або інший 

спеціаліст з педагогічною освітою. 

За характером  спрямованості програму тренінгів можна  

визначити як таку, що корегує  негативні прояви у суспільній поведінці і 

взаємовідносинах, які впливають на самосприйняття особистості в 

соціальній групі та сприйняття нею інших осіб, зокрема осіб з 

обмеженими можливостями. 

Зміст програми має забезпечити формування та підсилення 

позитивних особистісних установок, стабілізацію міжособистісного 

спілкування, зниження проявів упередженого сприйняття інших у 

поведінці підлітків і молоді. 

Нижче наведено перелік тренінгових програм, які застосувало ряд 

українських організацій  рамках Програми «Потрібні двоє: Допоможи 

іншому – стань приятелем». 

БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» запропонував своїм 

учасникам п’ять навчальних семінарів-тренінгів: 

 «Знайомство та мотивація волонтерів. Уявлення про цільову 

групу»; 

 «Знання та навички щодо життя із вадами»; 
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 «Комунікації/спілкування та  практика рівності»; 

 «Безпосередня зустріч із цільовою групою» 

Організація поставила перед собою мету - розширити 

інформаційні поля учасників про діяльність та підтримку людей з 

особливими потребами. Для кращого розуміння та засвоєння 

інформаційної бази волонтерами кожен тренінг складався із 

теоретичної частини та практичної діяльності. Таким чином, учасники 

змогли визначити основні поняття соціальної та психологічної 

підтримки людей з особливими потребами; розширити свої знання про 

особливості їх поведінки та життя, сформувати навички визначення 

потреб і проблем молоді.  

Волонтери відповідально поставились до виконання всіх 

практичних вправ та завдань. Завдяки їхній наполегливості вони 

закріпили навички  роботи в команді, розвинули вміння спілкуватися з 

молоддю та їхніми батьками. Це дало можливість їм глибше розкрити 

для себе світ неповносправності, допомогло зняти психологічну напругу 

та адаптуватися в оточенні. 

 

«Волонтерство це не просто робота – це шлях нашого служіння для 

ближніх, для нашої молоді з особливими потребами. Після одного із 

семінарів я досі запитую себе: що б відчувала, якби на місці свого 

підопічного була я? Які почуття переповнювали мене , якби хтось прагнув 

мені допомогти?! Тому, проводячи час із своїм приятелем, керуюсь девізом: 

що сьогодні я можу зробити для неї?» (Волонтерка, Юля Князюк) 

 

«Під час семінарів ми не тільки вчимось навиків праці із 

неповносправною молоддю, але самовдоскналюємо свої серця … адже так 

важливо сьогодні - почути іншого, полюбити його, перейнятись його 

болем. Звичайно, я, особисто, почала відповідальніше ставитись до 

волонтерства. Атмосфера, яка панує на тренінгах цілком дозволяє 

відкритись, розповісти про  власні переживання та очікування (а це так 

важливо!). У нас немає потрібних знань – але ми прагнемо вчитись, немає  

досвіду – але є досвідчені тренери, у нас немає вигоди – у нас є бажання 

щось змінити!» ( Волонтерка, Іра Каразуб) 
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Навчальний семінар-тренінг для волонтерів 

«Знайомство та мотивація волонтерів. Уявлення про цільову 

групу» 

Таблиця 2.4  

План проведення 

№ Назва вправи Ресурси 
Часові 
рамки 

1 Вступ. Вправа на 
знайомство «Не хочу 
хвалитися, але я…» 

Ручки, беджі, папір А-4 20 хв. 

2 Вправа «Вінок очікувань» Ватман, маркери, кольорові 
квіти, вирізані з паперу, ручки, 
клей. 

25 хв. 

3 Вправа «Формування 
понятійного апарату»  

Фліпчарт, маркери, стікери, 
ручки 

15 хв. 

4 Вправа «Мотивація 
волонтерів» 

Фліпчарт, маркери 20 хв. 

5 Вправа «Я у очах 
приятеля…» 

Кольорові олівці, 
фломастери, папір А-4 

15 хв. 

6 Вправа «Друг чи 
приятель?» 

Маркери, фліпчартний папір, 
папір А-4, ручки 

10 хв. 

7 Вправа «Я у ролі цільової 
групи…» 

Ручки, папір А-4 15 хв. 

8 Вправа «Ніякові/ 
незручні ситуації» 

Ручки, папір А-4 20 хв. 

9 Вправа «Салат»   10 хв. 

10 Підсумки. «Коментарі 
відчуттів» 

 15 хв. 

Категорія учасників тренінгу: волонтери 

Кількість учасників: 15-20 осіб 

Час,  необхідний для проведення тренінгу: 2 год. 50 хв. 
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Мета: розширити інформаційні поля учасників про діяльність та 

підтримку  людей з особливими потребами. 

Завдання:  

 сформувати у волонтерів уміння працювати в команді; 

 визначити основні поняття соціальної та психологічної 

підтримки людей з особливими потребами; 

 сформувати навички визначення потреб і проблем клієнтів; 

 розвинути в учасників навики відповідальної поведінки; 

 сформувати толерантне ставлення волонтерів до молоді з 

обмеженими функціональними можливостями. 

 

Вправа на знайомство «Не хочу хвалитися, але я…» 

Час: 20 хв. 

Мета: познайомити учасників групи, сприяти створенню 

позитивної атмосфери. 

Хід проведення: Усі учасники тренінгу сідають у коло, кожен по 

черзі називає своє ім’я та говорить фразу, що починається зі слів: «Не 

хочу хвалитися, але я…». Наприклад: «Не хочу хвалитися, але я добре 

граю у футбол». У вправі мають бути задіяні всі учасники. 

 

Вправа «Вінок очікувань» 

Час:  25 хв. 

Мета: визначити очікування учасників тренінгу, визначити 

питання, на які доцільно звернути увагу в процесі роботи з групою. 

Хід проведення: Учасникам роздаються невеликі аркуші паперу у 

формі квітки. Тренер просить написати на них, чого саме волонтери 
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чекають від тренінгу. Після цього кожний учасник зачитує свій напис і 

прикріплює аркуш на підготовлеий тренером плакат, формуючи 

загальний вінок. Останніми свої очікування зачитують тренери. 

 

Вправа «Формування понятійного апарату» 

Час: 15 хв 

Мета: Дати визначення понять: «здоров’я», «інвалід», «інвалідність», 

«людина з особливими потребами» 

Хід проведення: Група об’єднується у 4 підгрупи за методом 

поділу «Пори року». Кожна група протягом 10-ти хвилин має дати 

визначення поняття, запропонованого тренером. По закінченні часу 

кожна група представляє ре6зультати своєї роботи. Визначення 

учасників кріпляться на стінах чи дошці. Після цього тренер звертає 

увагу присутніх на те, що в теорії соціальної роботи на сьогодні вже є 

загальноприйняті визначення цих понять, і демонструє їх за допомогою 

графопроектора. Тренер, порівнюючи визначення учасників та 

продемонстровані на графопроекторі, визначає, що є між ними 

спільного. 

 

 

 



 
86 КОНЦЕПЦІЯ ПРИЯТЕЛІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

Вправа «Я у очах приятеля…» 

Час: 15 хв. 

Мета: сформувати навички визначення потреб і проблем молодих 

неповносправних людей. 

Хід проведення: Тренер пропонує учасникам намалювати на 

аркушах паперу символ, як би вони могли виглядати у очах 

неповносправних. Після виконання – презентація малюнків. 

 

Вправа «Друг чи приятель?» 

Час: 10 хв. 

Мета: сприяти чіткому розумінню та розмежуванню понять 

учасниками. 

Хід проведення: Кожному учаснику роздається по аркушу паперу 

і пропонується написати порівняльні пари між поняттями «друг» та 

«приятель» та визначити відмінності між ними. Після чого кожен 

зачитує свої пари, а тренер записує їх на загальному ватмані.  

 

Вправа «Я у ролі цільової групи…» 

Час: 15 хв 

Мета: активізувати проблеми, пов’язані зі ставленням до 

неповносправних людей. 

Хід проведення: Учасникам пропонується ситуації: 

1. Ви побачили на вулиці неповносправну людину. Ваші відчуття. 
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2. Ви побачили неповносправну людину, яка погано говорить, у 

неї почалися судороги на вулиці. Ваші реакції. 

На аркушах паперу вони повинні написати свої відчуття. Через 5 

хвилин кожен висловлюється у групі. 

 

Вправа «Ніякові/ незручні ситуації» 

Час: 20 хв. 

Мета: показати учасникам, важливість правильного сприйняття 

неповносправних людей, сприяти подоланню страху ідентифікації себе 

з людьми з особливими потребами. 

Хід проведення: Учасникам пропонуються ситуації:  

1. Уявіть, що ви погано говорите, ви заблукали, і намагаєтесь 

з’ясувати, як доїхати додому. Яка б ситуація була для Вас незручною. 

2. Згадайте ситуацію, де були незручності. Як ви себе відчували. 

Через 5 хвилин кожен учасник висловлюється у групі.   

 

Вправа «Салат» 

Час: 10 хв. 

Мета: зняти напруження, активізувати учасників. 

Хід проведення: Тренер розділяє групу, яка сидить в колі, на 

банани, апельсини, ківі, ананаси. Коли він називає слово «ананас» всі під 

назвою «ананаси» міняються місцями і так всі. А коли тренер скаже 

слово «салат», тоді всі встають і міняються місцями.  
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Підведення підсумків «Коментарі відчуттів» 

Час: 15 хв. 

Учасникам групи пропонується закрити очі і уявити, що заняття в 

групі вже закінчилося. Ви йдете додому. 

Подумайте про те, що ви не сказали групі, але хотіли б сказати. 

Через декілька хвилин розплющить очі і скажіть це. 

 

Навчальний семінар-тренінг для волонтерів 

«Знання та навички щодо життя із вадами» 

Таблиця 2.5 

План проведення 

№ Назва вправи Ресурси 
Часові 
рамки 

1 Вправа «Привітання»    10 хв. 

2 Вправа «Біографічна довідка»  Анкети, ручки 15 хв. 

3 Перегляд фільму «Бачити 
людину»  

Ноутбук, диск, 
інше обладнання 

20 хв. 

4  Вправа «Пам’ятник інвалідності»   10 хв. 

5 Вправа «Аналіз сильних і слабких 
можливостей»  

Папір А-4, ручки,  
маркери 

20 хв. 

6 Вправа «Планування діяльності» Плани роботи, 
ручки,  

15 хв. 

7 Підведення підсумків Ватман, маркери 20 хв. 

8 Вправа «Павутинка»  10 хв. 

9 Завдання додому  5 хв. 

Категорія учасників тренінгу: волонтери 

Кількість учасників: 15-20 осіб 

Час,  необхідний для проведення тренінгу: 2 год. 50 хв. 
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Мета: розширити знання учасників про особливості поведінки та 

життя розумово неповносправної молоді. 

Завдання:  

 сформувати навички правильного сприйняття та поведінки 

волонтерів з партнерами; 

 сформувати у волонтерів уміння працювати в команді; 

 визначити основні поняття соціальної та психологічної 

підтримки людей з особливими потребами; 

 сформувати навички визначення потреб і проблем людей з 

особливими потребами; 

 розвинути в учасників навики відповідальної поведінки; 

 сформувати толерантне ставлення волонтерів до молоді з 

обмеженими функціональними можливостями. 

 

Вправа «Привітання» 

Мета: активізувати учасників до продуктивної праці; підняти 

настрій. 

Час: 5 хв. 

Хід проведення: Тренер пропонує учасникам привітатися різними 

способами: ліктями, плечима, спинами, стегнами, носами. 

 

Вправа «Біографічна довідка» 

Час: 15 хв. 

Мета: зібрати достатню інформацію про волонтерів. 

Хід проведення: учасникам роздаються анкети, які вони повинні 

заповнити. 
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Перегляд фільму «Бачити людину» 

Для тренера:  

Дуже часто, коли ми говоримо про людей неповносправних, то 

звертаємо увагу лише на їх потреби, труднощі, їх страждання. Ми 

говоримо про те, що вони потребують нашої допомоги. У нашому 

суспільстві переважає уявлення про людей неповносправних як людей 

нужденних, обділених, нещасливих. Люди ж розумово неповносправні 

часто сприймаються як люди нижчого ґатунку.  

Даним фільмом ми хочемо ствердити протилежне: кожна людина, 

якою б не була її неповносправність, має свої неповторні дари. У людей 

неповносправних розумово часто це є дар їхнього серця - здатність 

любити, співчувати, бути простим і безпосереднім, радіти життю. А 

тому не тільки вони потребують нас, але й ми їх, ми маємо чому 

навчитися від них, вони можуть зробити наше суспільство більш 

людяним... 

Рефлексія: після фільму учасникам пропонується, за бажанням, 

поділитися з іншими відчуттями та думками, які виникли після фільму. 
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Вправа «Пам’ятник інвалідності» 

Час: 10 хв. 

Мета: сприяти формуванню навичок рефлексії та активізувати 

психологічні проблеми, які виникають при роботі з неповносправною 

молоддю. Подолання страху ідентифікації себе з ними. 

Хід проведення: Учасників розділяються на групи і кожна група 

створює пам’ятник інвалідності.  

Рефлексія даної вправи. Кожний учасник говорить про 

психологічні труднощі, які виникають при виконанні цієї вправи. 

Звернути увагу на опір, який виникав, причини опору. 

 

Вправа «Аналіз сильних і слабких можливостей» 

Час: 20 хв. 

Мета: сприяти формуванню навичок рефлексії та толерантного 

ставлення до людей з особливими потребами. 

Хід проведення: Учасникам пропонується розділити аркуш 

паперу навпіл по горизонталі. Над першою колонкою написати: «Мої 

сильні сторони у роботі з неповносправними. Над 2-ою: «Мої слабкі 

сторони у роботі з неповносправними». 

Кожному пропонується проаналізувати свої сильні та слабкі 

сторони і заповнити таблицю. Через 10 хв. Тренер пропонує бажаючим 

поділитися з групою своїми думками – розказати про сильні та слабкі 

сторони своєї особистості. 
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Вправа «Планування діяльності» 

Час: 15 хв. 

Мета: сформувати в учасників навики відповідального ставлення 

до діяльності з молоддю. 

Хід проведення: Тренер ознайомлює учасників із планом 

діяльності, передбаченим проектом.  Учасники діляться на три групи, 

планують спільну діяльність відповідно до загального плану, 

призначають відповідальних за види діяльності. 

 

Підведення підсумків 

Час: 20 хв. 

Мета: закріпити сформовані на занятті навички, дати можливість 

кожному учаснику висловити свою думку. 

Хід вправи: Запитання для обговорення: 

 Що нового ви дізналися на занятті? 

 Які у вас виникали емоції під час заняття? 

 Як, на вашу думку, ви можете використати дані знання в 

майбутньому?   

 

Вправа «Павутинка» 

Час: 10 хв. 

Мета: створити позитивний емоційний фон у групі, дати 

можливість сказати один одному ті приємні слова, які не говоряться 

кожного дня. 

Хід вправи: Учасники по колу висловлюють один одному подяку. 

Це може бути подяка за підтримку в роботі, за допомогу на занятті.   
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Завдання додому: Намалювати місто, у якому ви живете, щоб 

визначити, куди можна повести свого приятеля (термін виконання – 1 

тиждень). 

   

Навчальний семінар-тренінг для волонтерів 

«Комунікації/спілкування та  практика рівності» 

Таблиця 2.6 

План проведення 

№ Назва вправи Ресурси 
Часові 
рамки 

1 Вправа «Це класно!»  15 хв. 

2 Вправа «Привітання»   20хв. 

3 Вправа «Групове інтерв’ю» Ватман, маркери, 
ручки, папір А-4 

30 хв. 

4 Вправа «Врятувати одну зірку» 
 

Робочі книги 
волонтерів, ручки 

30 хв. 

5 Вправа « Спільний відпочинок» 
 

ручки, папір А-4 20 хв. 

6  Вправа «Кошик побажань» 
 

 Кольорові стікери, 
ручки, кошик, квіти 

20 хв. 

7 Підведення підсумків 
 

 

Роздатковий матеріал 
«Я зрозумів… як жити 
щасливо» 

10 хв. 

 

Категорія учасників тренінгу: волонтери, учасники проекту 

Кількість учасників: 20-30 осіб 

Мета: сприяти розвитку навиків спілкування між волонтерами та 

учасниками  
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Завдання:  

 сформувати навички правильного сприйняття та поведінки 

волонтерів з учасниками; 

 сформувати у волонтерів уміння працювати в парі; 

 сформувати навички визначення потреб і проблем людей з 

обмеженими можливостями; 

 розвинути в учасників навики відповідальної поведінки; 

 сформувати толерантне ставлення волонтерів до молоді з 

обмеженими функціональними можливостями. 

 

Вправа «Це класно!» 

Час: 15 хв. 

Мета: познайомити учасників, розширити інформацію про 

учасників, підвищити рівень згуртованості групи. 

Хід вправи: Учасники сідають у коло. Тренер пропонує учаснику, 

що сидить справа, назвати своє ім’я, та чим він любить займатися у 

вільний час (наприклад, «Я-Денис,  у вільний час  люблю слухати 

музику»).У відповідь на кожну фразу всі учасники вигукують: «Це 

класно!» і водночас піднімають вгору великий палець. Після закінчення 

вправи відбувається обговорення. 
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Вправа «Привітання» 

Час: 20 хв. 

Мета: розминка, привітання учасниками один одного.  

Хід проведення: Тренер ділить команди на три рівні групи 

«європейців», «японців», «африканців». Потім кожен із учасників йде по 

колу і вітається з усіма «своїм способом». Так, «європейці» потискають 

усім руку, «японці» кланяються, «африканці» обіймаються. 

Питання для обговорення: 

 Які відчуття виникали у вас під час привітання? 

 Чи важко було вітатися таким способом, а не інакшим. Чому? 

 

Вправа «Групове інтерв’ю» 

Час: 30 хв. 

Мета: розширити інформацію про учасників групи, визначити і 

чітко окреслити напрями подальшої роботи з урахуванням очікувань 

учасників. 

Хід вправи: Учасники об’єднуються у пари – волонтер-

підопічний. Один у парі ставить другому запитання, які його цікавлять.  

Після закінчення діалогу пари презентують свою роботу. 

Тренер підсумовує та фіксує запитання, які більше за все цікавлять 

групу і на які необхідно звернути увагу під час тренінгу. 

 

Вправа «Врятувати одну зірку» 

Час: 30 хв. 
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Хід проведення: Тренер зачитує притчу «Врятувати одну зірку», 

всі учасники виконують завдання, зазначені у робочій книзі волонтера. 

Після виконання завдань учасники, за бажанням, зачитують свої 

відповіді. 

 

Вправа « Спільний відпочинок» 

Час: 20 хв. 

Мета: сформувати в учасників вміння раціонально 

розпоряджатись своїм часом та раціонально планувати свій  вільний час 

спільно із молоддю. 

Хід проведення: сформовані пари разом обговорюють місця, 

куди можна піти в парі. Погоджують між собою перший спільний похід. 

Після виконання пари презентують свої плани спільного відпочинку. 

Тренер їх порівнює, аналізує та надає можливість щось доповнити 

чи,можливо, забрати. 

 

Вправа «Кошик побажань» 

Час: 20 хв. 

Мета: почути враження учасників про тренінг. 

Хід проведення: Тренер роздає всім учасникам кольорові стікери, 

кожен повинен написати на них побажання для учасників 

сьогоднішнього тренінгу.  

Після того тренер передає по колу (починає з учасника, що справа) 

кошик з квітами і кладе в нього конверт з побажаннями 

Підведення підсумків 

Тренер зачитує притчу «Я зрозумів… як жити щасливо».  
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Благодійний Фонд «Карітас Самбірсько-Дрогобицької 

єпархії УГКЦ» для кращого сприйняття інформації волонтерами під 

час навчання також вважає за потрібне використовувати рольові ігри, де 

кожен із учасників може побувати у ролі особи з особливими 

потребами, спробувати себе в тому, як провести з приятелями першу 

зустріч; розглядати моменти із життя неповносправних і поведінку 

оточуючих в певних ситуаціях.  

Після ряду таких тренінгів, на думку організації, волонтеру легше 

зробити перший крок до знайомства із дітьми та молоддю з 

особливими потребами, орієнтуватися, що можна робити і як правильно 

поступати в тих чи інших випадках, які виникали у парах.  

Нижче наведена програма тренінгів, яка була запропонована 

даною організацією. 

Навчальний семінар-тренінг для волонтерів 

«Волонтерство, як можливість розвитку себе та суспільства» 

Таблиця 2.7 

План проведення  

Час 
Етап робота та його 

ціль 
Методи, 

форма роботи 
Необхідні 
матеріали 

10 хв.  Привітання та 
знайомство  

Колективна 
робота  

Паперовий м’яч із 
запитаннями 

5 хв. Ознайомлення з 
правилами проведення 
тренінгу/ 

 Плакат з правилами 

25 хв.   Хто такий «волонтер» 
(мозковий штурм + 
запис на картках) 

Колективна 
робота 

Підготовлені картки 
з написами 

15 хв.  Вправа :Моя мотивація  Колективна 
робота   

Картки з варіантами 
мотивації, які 
волонтери повинні 
проградіювати від 1 
до 9 
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Продовження таблиці 2.7 

Час Етап робота та його 
ціль 

Методи, 
форма роботи 

Необхідні 
матеріали 

5 хв.  Перегляд  частини 
соціального ролику  

Колективна 
робота 

Проектор, 
комп’ютер 

10 хв.  Обговорення вражень 
від фільму 

Колективна 
робота 

 

10 хв.  Обмін думками Колективна 
робота 

Паперовий м’яч  

 

Навчальний семінар-тренінг для волонтерів 

«Уявлення про цільову групу та ідеального волонтера» 

Таблиця 2.8 

План проведення  

Час Етап робота та його ціль 
Методи, 
форма 
роботи 

Необхідні 
матеріали 

10 хв.  Привітання  та очікування Колективна 
робота  

Паперовий 
м’яч  

15 хв.  Уявлення про  ідеального 
волонтера 

Колективна 
робота 

Виведення 
зображення 
ідеального 
волонтера 
через проектор 

25 хв. Вправа поводир. Формуються 
пари волонтерів та даються ролі 
волонтер – людина з особливими 
потребами. Одному з учасників 
зав’язуються очі, інший повинен 
поводити його по кімнаті, потім 
міняються ролями. 
Обговорення. 
Як ви себе почували у кожній з 
ролей? 

Вправа по 
парах. 
Обговорення 
– колективна 
робота 
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Продовження таблиці 2.8 

Час Етап робота та його ціль 
Методи, 
форма 
роботи 

Необхідні 
матеріали 

5 хв.  Перегляд  частини соціального 
ролику  

Колективна 
робота 

Проектор, 
комп’ютер 

10 хв.  Обговорення вражень від фільму Колективна 
робота 

 

10 хв.  Обмін думками Колективна 
робота 

Паперовий 
м’яч  

  

Навчальний семінар-тренінг для волонтерів 

«Друг чи приятель, основи приятельства» 

Таблиця 2.9 

План проведення  

Час 
Етап робота та його 

ціль 
Методи, форма 

роботи 
Необхідні 
матеріали 

5 хв.  Привітання Колективна 
робота  

Паперовий м’яч 
із запитаннями 

5 хв.  Ознайомлення з 
правилами проведення 
тренінгу 

 Плакат з 
правилами 

10 хв.  Рольова гра: Створити 
випадкові пари – 
запропонувати, щоб 
люди розсілися так, щоб 
не знали один одного.  
Завдання: Познайомитися 
і призначити зустріч 

Колективна 
робота 
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Продовження таблиці 2.9 

Час Етап робота та його 
ціль 

Методи, форма 
роботи 

Необхідні 
матеріали 

10 хв.  Рольова гра: Вибрати 
половину учасників і 
пояснити їм, що вони 
представляють 
неповносправну особу, з 
якою важко домовитися. 
Учасникам, що 
залишилися, дати 
завдання, щоб 
домовилися з ними про 
зустріч: де? коли?  

Колективна 
робота   

 

10 хв.  Обговорення: в якому 
випадку легше 
домовлятися про зустріч?  

Колективна 
робота  

 

5 хв.  Показ фільму   Проектор, 
комп’ютер 

5 хв.  Обговорення фільму    

10 хв.  Обмін думками   

 

 Навчальний семінар-тренінг для волонтерів 

«Особливості спілкування з людьми з особливими потребами 

та онкологічними захворюваннями» 

Таблиця 2.10 

План проведення 

Час Етап робота та його ціль 
Методи, 
форма 
роботи 

Необхідні 
матеріали 

2 хв.  Привітання    

3 хв.  Пригадати учасникам про 
правила проведення тренінгу  

 Плакат з 
правилами 
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Продовження таблиці 2.10 

Час Етап робота та його ціль 
Методи, 
форма 
роботи 

Необхідні 
матеріали 

5 хв.  Завдання: Зобразити символ 
«Чому я можу стати добрим 
приятелем?» 

Індивідуальна 
робота  

Картка і 
кольорові 
олівці  

10 хв.  Дискусія: Що означає для тебе цей 
символ? 

Групова 
робота  

 

10 хв.  Що для тебе означає друг та 
приятель? Які розбіжності між 
ними?  

Індивідуальна 
робота  

Картка і 
ручка  

20 хв.  Провести розмову:  
1. Ви йдете по вулиці і бачите 
людину на візку. Яка твоя перша 
думка?  
2. Тут у неї починаються спазми. 
Яка твоя перша думка? 
3. Представте собі, що ви 
знаходитеся у супермаркеті і 
бачите людину на візку. Тут в неї 
несподівано починаються спазми. 
Яка твоя реакція? Які твої думки?  
4. А тепер пропоную кожному із 
вас представити на місці цільової 
групи? Чи приємно, коли люди 
обходять осторонь? Як людина 
намагається тобі допомогти? Як 
оточуючі на тебе дивляться?   

Групова 
робота  

 

10 хв.  Дискусія: Ідеї щодо спільного 
проведення часу.  

Групова 
робота  

 

5 хв.  Присвоїти учасникам звання 
волонтер та роздати подарунки 
(шоколадки)  

Групова 
робота 

 

10 хв. Обмін думками Групова 
робота 
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 Навчальний семінар-тренінг для волонтерів та учасників  

«Заключне заняття. Знайомство з приятелями» 

Таблиця 2.11 

План проведення тренінгу 

Час Етап робота та його ціль 
Методи, форма 

роботи 

2 хв.  Привітання  Групова робота 

25 хв. Знайомство з дітьми та молоддю з 
особливими потребами. 

Групова робота 

25 хв. Вправа. «Перехресне знайомство» 
Кожен волонтер повинен розповість 1й 
особі про себе та спонукати до 
розповіді. 

Пари 

10 хв. Обговорення зацікавлень Групова робота 

7 хв. Плани на подальші зустрічі.  

 Обмін думками  

 

Товариство «Зелений Хрест» в програмі навчання волонтерів 

використало матеріали міжнародних молодіжних проектів «Рівний – 

рівному», «Діалог», «Стратегії розв’язання конфліктів у спілкуванні», 

проекту по підготовці до працевлаштування неповносправних осіб 

«Тренер» та з іншої соціально-психологічної літератури. 

Головними цілями програми підготовки волонтерів є: 

 формування у волонтерів позитивних установок на спілкування; 

 підготовка до формування приятельських стосунків з 

неповносправними особами; 

 розвиток здібностей здійснювати суттєві зміни у власному 

житті; 

 корекція самооцінки, комунікативних навичок та позиції в 

міжособистісному спілкуванні. 
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Програма спрямовується на вирішення наступних завдань: 

 Оволодіння конкретними психологічними знаннями. 

 Розвиток здатності адекватно та найповніше пізнавати себе та 

інших людей. 

 Забезпечення засобами самопізнання. Підвищення 

усвідомлення щодо власної значущості, цінності, зміцнення 

почуття власної гідності. 

 Формування мотивації до пізнання інших осіб, саморозвитку, 

стимулювання позитивних змін у поведінці шляхом 

формування приятельських стосунків з неповносправним 

особами. 

Кожне заняття розраховано на  2-2,5 год.  

Заняття мають  наступну структуру: 

 Думки і почуття з приводу минулої зустрічі чи актуальних 

переживань, де усі учасники мають можливість висловитися по 

колу. 

 Тема зустрічі – змушує учасників висловлювати думки, шукати 

спільні, часом компромісні рішення. 

 Базова частина. Тренер пропонує психологічну вправу чи гру, 

яка визначає проблемність ситуації, і містить спроби і 

експериментування групи у вирішенні проблеми конструктивними 

шляхами. 

 Рефлексивне обговорення подій, що відбулися. Думки та 

почуття, висловлені у процесі чи після проведення психологічних 

вправ та ігор дають зворотній зв’язок від конкретних учасників і 

основу для узагальнення групового досвіду з вирішення 

поставлених проблем.  

Тренінги волонтерів Товариства Зелений Хрест відбувалися в той 

же час і в тому самому місці. Можливість проводити в той самий день, в 

тому самому місці, в той самий час створювала середовище, необхідне 

для зняття напруги і формування довірливих стосунків.  
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Кожному учаснику надавався  час і можливість участі в груповому 

процесі. Якщо хтось узагалі не брав участі в роботі, тренер стимулював 

до індивідуальної та групової активності, звертав на це увагу. 

 

Навчальний семінар-тренінг для волонтерів  

«Знайомство.  Правила групової роботи.  Я та інші» 

Мета. Ввести в зміст проекту і програми, донести мету. Запустити 

групові процеси. Залучити до проблематики неповносправності та 

концепції «приятель» учасників тренінгу. Сформувати у волонтерів 

навички групової взаємодії та ефективного спілкування. 

Правила групової роботи. На початку роботи в загальних рисах 

розкривається, чим буде займатися група, яка її мета, в чому полягає 

особливість простору групи. Далі обговорюються правила роботи 

групи. Найважливішими з них: 

 Щирість і відвертість. Виражати почуття. Не брехати – краще 

відмовитися від відповіді, ніж спонукати групу до хибної думки 

та перекручувати дійсність. 

 Відповідальність під час обговорення. Починати 

висловлювання зі слова «Я», говорити власну думку, а не думку 

групи. Дотримуватися правил. Не відволікатись. 

 Конфіденційність. Не обговорювати те, що відбувалося в 

групі, а також її учасників за межами групи. 

 Повага до іншого. Не перебивати, не ображати. Не оцінювати 

інших. Не говорити про присутніх у третій особі (він, вона), а 

звертатися прямо до них, бажано по імені. 

 «Тут і зараз». В групі обговорювати лише події, що 

відбуваються саме тут і саме зараз. Це дуже важливо. 

 Активно брати участь в роботі групи. Висловлювати власну 

думку. Повідомляти про труднощі участі в групі. 
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Знайомство 

Під час знайомства важливо називати власні  імена.  

Кожен учасник малює себе у вигляді будь-якого образу і підписує 

малюнок. Уміння малювати не оцінюється. Потім учасники по колу 

представляються та роз’яснюють, що зображено на малюнку.  

Під час знайомства використовуються самопрезентації по 

принципу: «Мій найкращій друг сказав би про мене…», «Я не хочу 

вихвалятися, але…». 

 

Вправа «Очікування учасників» 

Учасникам роздаються невеликі аркуші паперу – стікери, на яких 

вони пишуть, чого саме очікують від занять і спілкування. Аркуші 

вивішуються на дошці. 

 

Вправа «Витинанка» 

Учасники беруть папір А5 формату і по команді складають його та 

роблять необхідні дії. Уточнювати чи перепитувати тренера не можна. 

Можливий такий чи інший алгоритм: 

1. Складіть папір вдвоє. 

2. Обірвіть верхній правий кут.  

3. Складіть папір ще раз вдвоє. 

4. Відірвіть нижній лівий кут. 

5. Тепер відірвіть нижній правий кут. 

6. Розгорніть отриману фігуру і покажіть її іншим учасникам. 

Після цього учасники повертаються у коло. Тренер ставить 

питання: 
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 Чи є такі учасники, в яких вийшли однакові фігури? 

 Чи є учасники, в яких отримані фігури різні? 

 Про що ми можемо сказати аналізуючи цю вправу? 

 Що допомагає людям пізнавати одне одного? 

 Чому незважаючи на однакову інструкцію у всіх вийшло по-

різному? 

 У кого вийшло правильно? Чи є тут правильно і неправильно? 

 

Розповідь для активізації учасників (5хв.) 

Історія про рай і пекло. Якось один іудейський мудрець 

звернувся до Господа з проханням показати йому рай та пекло. 

Господь погодився і відвів мудреця до великої кімнати, посеред 

якої стояв величезний казан з їжею, а навколо нього ходили і плакали 

голодні та нещасні люди. Вони страждали, бо не могли поїсти, хоча в 

руках у них були ложки. 

 Але  ручки  цих  ложок  були дуже довгі - довші за  руки. 

«Так, це справді пекло», - сказав мудрець. 

Тоді Господь відвів мудреця до іншої кімнати, що була точнісінько 

така, як перша. Посеред цієї кімнати стояв такий самий казан з їжею. а 

люди, що були в кімнаті, тримали точнісінько такі самі ложки. Але люди 

ці були ситі, щасливі й веселі. 

«Так це ж рай!» - вигукнув мудрець. 

Запитання для обговорення: 

 Що відрізняло людей в одній кімнаті від тих, що були в іншій? 

 Що зробили щасливі люди і були в змозі зробити нещасні? 

 Що допомогло людям у раю бути щасливими? 
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Ознайомлення з концепцією та метою проекту «Потрібні 

двоє: Допоможи іншому - стань приятелем» 

Інформування учасників про концепцію проекту, про організацію, 

яка впроваджує даний проект. 

 

Мозковий штурм «Спілкування – це…» 

Усі відповіді учасників записуються на картках. Після цього тренер 

узагальнює їх спільно з учасниками.  

В ході мозкового штурму учасники можуть висловитися щодо 

конфліктного спілкування. Тренер має обговорити цю проблему і 

підвести волонтерів до висновку, що конструктивно вирішити будь-яку 

проблему можна, лише ефективно спілкуючись. 

 

Вправа «Якості та вміння, які важливі для ефективного 

спілкування» 

Кожному учасникові пропонується протягом 5 хв. самостійно 

скласти і записати список якостей та вмінь людини, які, на його думку, 

необхідні для ефективного спілкування.  

Після цього проводиться дискусія, метою якої є узагальнений 

список якостей (записується на плакаті). Кожний член групи може 

висловити свою думку, наводячи аргументи та приклади. 

Коли роботу над плакатом «Якості та вміння, важливі для 

ефективного спілкування», буде завершено, тренер пропонує 

обговорити, наскільки список, складений кожним учасником 

індивідуально, відрізняється від загального.  
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Етюд «Посмішка по колу» 

Всі беруться за руки і «передають» посмішку по колу: кожен 

повертається до свого сусіда праворуч чи ліворуч і, бажаючи щось 

хороше та приємне, посміхається йому.  

При цьому можна образно «взяти посмішку» в долоні і обережно 

передавати її по колу, з рук в руки. Така форма прощання може стати 

традиційним ритуалом під час роботи тренінгової групи  

 

Підведення підсумків (5 хв.) 

Тренер разом із групою (безоціночно) обговорюють усі види 

діяльності, використані під час тренінгу. 

 

Навчальний семінар-тренінг для волонтерів  

«Позитивне ставлення до себе та до життя» 

Мета. Сприяти розвитку позитивної Я-концепції, розвивати 

позитивне мислення учасників тренінгу. 

Обговорення вражень від минулих занять 

 

Вправа «Індіанські імена» 

В індіанських племенах було прийнято давати імена, пов’язані з 

природними явищами. Такі імена часто відбивали суттєву рису (життєву 

позицію) людини. Наприклад, давалися імена «Швидка річка», «Ясний 

вогонь», тощо. Подивіться один на одного. Як вам здається, які імена 

можна придумати для учасників групи. 
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Усім вигадують нові імена. Той, кому пропонується ім’я, говорить 

згодний він з ним чи ні, якщо  ні, йому придумують інше ім’я. Тренер 

стежить за тим, щоб всі імена носили позитивний характер. 

 

Вправа «Мої позитивні якості» 

Вправа вчить і дає змогу почати оцінювати себе позитивно. 

Візьміть аркуш паперу і олівець, розділіть аркуш на три стовпчики 

і назвіть їх «Мої позитивні якості», «Де я можу себе добре виявити?» і 

«Чого я досяг».  

Закрийте очі і зосередьтеся на кожній графі приблизно 1-2 

хвилини.  

Що приходить вам в голову? Не аналізуйте і не досліджуйте, 

просто зверніть на це увагу.  

Відкрийте очі і запишіть ваші позитивні якості, таланти, 

досягнення якомога швидше. 

Зробіть це для кожної графи. Потім перегляньте свій список. 

Читаючи кожен пункт, відтворіть уявну картину того, що ви маєте цю 

якість, талант чи досягнення. Створіть повну картину самого себе з 

урахуванням цих якостей, талантів, досягнень і відзначте, наскільки  

приємно це усвідомлювати. 

Закінчить тим, що вам начебто вручають як винагороду велику 

синю стрічку, і подумки поплескайте себе по плечу. Ви справді чудові. 

Ви багато чого досягли, прагнучи своєї мети і заслуговуєте за це похвали 

та визнання. 
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Вправа  «Яка я? Який я? Що про мене думають інші?» 

Ймовірно у кожної людини є своя власна теорія, яка стосується 

того, що саме робить її унікальною, що відрізняє її від інших людей. 

При цьому мимоволі виникає питання: Чи поділяє оточення вашу думку 

про себе, чи бачать вас інші таким же? Якщо вони уявляють вас інакше, 

то що ж лежить в основі їхнього сприйняття і оцінки?  

Спробуємо з’ясувати це питання під час виконання наступного 

завдання. Візьміть кілька аркушів паперу і напишіть на одному з них 

своє ім’я. Після цього:  

 Дайте 10 відповідей на запитання «Хто я така/ такий?». Зробіть 

це швидко, записуючи свої відповіді у тій формі, у якій вони 

приходили в голову. Запишіть їх у стовпчик.  

 Дайте відповідь на  те саме питання, але так, як на вашу думку, 

відгукнулись би про вас дорослі - мати або батько, наставники, 

сусіди  (виберіть одного).   

 Відповідайте на це питання «Хто ти?» так, як відповів би нього 

ваш друг / подруга. 

Тепер порівняйте ці три набори відповідей і в письмовій формі 

вкажіть наступне:  

  У чому виявляється подібність оцінки нашої особистості? 

  Які є розбіжності?  Як ви їх поясните?  

  Якою мірою ми поводимося по-різному з різними людьми, і 

які ролі приймаємо на себе, спілкуючись з близькими людьми? 

  Поясніть, як сподівання інших людей щодо нас формують їхні 

судження про нас? 

Вкажіть, які з 10 відповідей вашої самохарактеристики стосувалися: 

фізичних якостей, психологічних особливостей, моральних  якостей, 

соціальних ролей. Якщо дозволить час, можна щоб кожен учасник 

описав когось з членів групи, не називаючи імені. Тренер збирає аркуші 
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і зачитує їх. Усі визначають про кого йдеться. Вправа завершується 

обговоренням. 

 

Вправа «Мої сильні сторони» 

Мета: 

 сформувати почуття внутрішньої стійкості і довіри до самого 

себе; 

 розвинути уміння думати про себе в позитивному руслі. 

Кожен учасник групи протягом 3-4 хвилин має розповісти про свої 

сильні сторони: що він любить, цінує, що дає йому почуття внутрішньої 

впевненості, довіри до себе в різних ситуаціях. Не обов’язково говорити 

лише про позитивні риси характеру, важливо визначити те, що є чи 

може стати точкою опори в різні моменти життя.  

Важливо, щоб людина, яка говорить про себе не применшувала 

своїх позитивних якостей, щоб вона говорила прямо, без натяків, без 

усяких «ну», «якщо» тощо. 

Обговорення: 

 Чого я можу навчити інших? 

 У якому виді діяльності я справді «майстер»? 

Для визначення своїх сильних сторін, можливостей їх найкращого 

використання, велику допомогу може надати спільна робота з іншими 

людьми, можливість поділитися з ними думками  й почуттями. 

 

Навчальний семінар-тренінг для волонтерів  

«Вчимося розуміти та поважати інших» 

Мета: показати значущість толерантної поведінки під час взаємодії 

з іншими, сформувати навички безоціночного спілкування. 
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Вправа «емоції та ситуації» 

Учасники стають у коло. Тренер пропонує кожному назвати одну 

емоцію або почуття і  запам’ятати, що він назвав. Тренер починає: 

наприклад, «Спокій». Коли всі назвали по одній емоції і запам’ятали її, 

тренер продовжує вправу. 

Тренер просить кожного називати якусь ситуацію і кидає м’яча 

іншому учасникові, щоб той продовжив речення, називаючи свою 

емоцію чи почуття.  

Інколи виходять начебто неймовірні та дивні речення, наприклад: 

«Коли я стою у черзі, то відчуваю... радість!» 

Гру закінчено, коли м’ячик побував у кожного з учасників.  

 

Вправа «Соціальні ярлики» 

Для оснащення потрібно підготувати набори розрізаних наче 

пазли картинок (за кількістю груп) та «корони» для кожного учасника.  

На кожній «короні» написаний один з поданих виразів: 

 «Усміхайся мені». 

 «Будь похмурим». 

 «Корчи мені гримаси». 

 «Ігноруй  мене» . 

 «Підбадьорюй мене». 

 «Розмовляй зі мною так, ніби мені 5 років». 

 «Кажи мені, що я нічого не вмію». 

 «Жалій мене». 

Тренер об’єднує учасників у групи по 5-7 осіб. Кожному надіває на 

голову «корону» таким чином, щоб учасник не бачив, що на ній 

написано («корони» виготовляють з двох смужок білого паперу, 

склеєних по боках).  
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Після цього кожній групі дається завдання: за 10 хв. скласти цілу 

картинку з розрізаних шматочків, але звертатися під час роботи до 

учасника своєї групи потрібно так, як написано на його «короні». 

Через 10 хв. учасники відповідають на запитання тренера:  

 Чи сподобалось вам, коли з вами спілкувалися таким чином? 

 Чи були у вашому житті подібні ситуації? 

 Як на вашу думку, інші люди хотіли б, щоб ви до них 

звертались? 

Після висловлювань учасників тренер пропонує зняти «корони» і 

вийти із своїх ролей. 

Запитання для обговорення 

 Чим у реальному житті можуть бути «корони»? 

 Як впливає наявність подібних ярликів на спілкування? 

 Як часто ми стикаємось із ситуаціями навішування ярликів? 

 Як ви почувалися у реальному житті, коли хтось навішував на 

вас ярлик? 

 Як можна змінити чиєсь уявлення про вас? 

 Звідки ми беремо наші уявлення про інших? 

 Чи легко позбутися ярлика, коли його вже навішено? Як це 

зробити? 

 

Дискусія «Хто є приятель, а хто друг» 

Обговорення таких питань, як: 

 Кого ми вважаємо друзями? 

 Чи багато у нас справжніх друзів? 

 Хто такий приятель?  

 Що спільного об’єднує нас з приятелем? 

 Якого приятеля ви хотіли б мати? 
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Вправа «Плакат толерантності» 

Учасники об’єднуються в групи по 3- 6 осіб. Кожна група отримує 

аркуші паперу, фломастери, кольоровий папір і має протягом 5-10 

хвилин створити «плакат приятелів» чи «плакат друзів».  

Після закінчення групи презентують і коментують свої плакати. 

 

Вправа «Я - повідомлення» 

Тренер надає підліткам інформацію про спілкування з 

використанням «Я -повідомлення». 

Важливо вміти проявляти толерантність під час спілкування. Це 

передбачає не тільки прийняття іншого, а й уміння підтримати і 

допомогти йому. В конфліктній ситуації, коли людина переживає сильні 

негативні емоції, з'являються проблеми з їх вираженням. Одним з 

ефективних  способів вирішення цієї проблеми є усвідомлення своїх  

почуттів і здатність сказати про них партнеру. Саме цей  спосіб 

самовираження і називається «Я-повідомлення». 

«Я-повідомлення» - це усвідомлення та проголошення власного 

стану, викликаного ситуацією, що склалася. Використання під час 

спілкування «Я-повідомлення» допомагає висловити свої почуття, не 

принижуючи іншу людину (порівняйте: «Я дуже хвилююсь, коли тебе 

немає вдома об 11-й вечора» та «Ти знову прийшов додому об 11-й 

вечора?!»). 

«Я-повідомлення» - це проголошення почуттів, які ви переживаєте 

у неприємній для вас ситуації, визнання та формулювання власної 

проблеми з цього приводу («Вибач, але я відчуваю роздратування, коли 

ти говориш це...», «Коли чую твої слова, я навіть не знаю, що і сказати, 

настільки  я розгублена»). Формулюючи таким чином питання, ви 

усвідомлюєте власну проблему: це - моя проблема, що я роздратована, 
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це - мої відчуття, і ніхто, крім мене, не може зрозуміти, чому саме ці 

відчуття виникли у мене в цій ситуації.  

Важливо розуміти, що «Я-повідомлення» конструктивно змінює не 

тільки ваше особисте ставлення до конфліктної ситуації, а й ставлення 

вашого партнера до неї. Людина завжди відчуває, коли її звинувачують 

чи хочуть  перекласти на неї відповідальність. Ваше щире 

висловлювання своїх почуттів з позиції усвідомлення власної 

відповідальності за те, що з вами відбувається, не може нікого образити 

чи викликати агресію, а навпаки, спонукає  вашого партнера 

замислитися над правильністю і його власного вчинку. 

«Я-повідомлення» включає в себе не тільки «проговорювання» 

свого емоційного стану, а й визначення умов та причин, що викликали 

цю ситуацію. 

Орієнтовна схема «Я-повідомлення»: 

1. Опис ситуації, яка викликала напруженість:  

 «Коли я бачу, що ти...»,  

 «Коли це відбувається...»,  

 «Коли я стикаюся з такою ситуацією...» 

2. Точне визначення власного почуття у певній ситуації:  

 «Я відчуваю...»,  

 «Я не знаю, що і сказати...»,  

 «У мене виникла проблема...» 

3. Побажання щодо зміни ситуації : 

 «Я просив би тебе...»,  

 «Я буду вдячний тобі, якщо...». 

Після обговорення інформаційного повідомлення тренер об’єднує 

учасників у 3 підгрупи і пропонує (використовуючи «Я-повідомлення») 

обговорити або розіграти наступні ситуації. 
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 Твій друг /подруга попросив (-ла) у тебе одяг і зіпсував (порвав, 

замазав) його. 

 Ви з другом / подругою домовились про похід у кіно. Ти чекав 

(-ла), але так і не дочекався (не дочекалась). 

 Батьки сварять за пізній прихід додому.  

На виконання завдання відводиться 5-7 хв. Далі кожна група 

представляє свої варіанти вирішення зазначеної ситуації, аргументуючи 

їх. При цьому бажано акцентувати увагу на використаних «Я-

повідомленнях». 

На наступному етапі тренер роздає кожному учаснику бланк і 

пропонує заповнити його, формулюючи свої звертання до приятеля у 

формі «Я-повідомлення». 

Запитання для обговорення 

 Які висловлювання ми переважно використовуємо у 

повсякденному житті? 

 Чи важко вам було оперувати «Я-повідомленнями»? 

 Чому це важко було робити? 

 Що ви відчували, коли до вас зверталися з «Я-повідомленнями» ? 

Для проведення вправи необхідно зробити ксерокопії бланків 

варіантів «Я-повідомлень». 

Питанню толерантної поведінки та відпрацюванню вміння 

висловлюватись за допомогою «Я-повідомлень» необхідно приділити  

достатньо уваги, тому що формування навичок толерантності та 

безоціночних висловлювань є основою впровадження безконфліктного  

спілкування серед підлітків. 

Підведення підсумків проводиться у формі керованого діалогу. 

Запитання для обговорення 

 В чому переваги безоціночного спілкування? 
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 Чому треба намагатися висловлювати свої почуття «Я-

повідомленнями?» 

 Які завдання були для вас найважчими? Чому? 

 Що в занятті вам найбільше сподобалось? 

 

Навчальний семінар-тренінг для волонтерів 

«Як спілкуватися продуктивно і весело» 

Мета: розкрити сутність відповідальної поведінки та навчити 

учасників тренінгу її основним прийомам. 

 

Вправа-розминка «Веселий фотограф» 

Тренер запрошує одного бажаючого стати «фотографом». Всі інші 

учасники збираються в певному місці і створюють «похмуру команду», 

яка має сфотографуватися.  

Завдання «фотографа» під час зйомки розсмішити «похмуру 

команду», а завдання «команди» не піддаватися на заохочення 

«фотографа» (звуки, слова, жести, міміка тощо) і залишатися 

похмурими.  

Той з команди, хто не витримає і хоча б посміхнеться, переходить 

на бік «фотографа» й допомагає йому розсмішити інших.  

 Гру можна провести декілька разів, міняючи «фотографа». 

 Запитання для обговорення 

 Чи змінився ваш настрій після цієї гри? Яким чином? 

 Що вплинуло на зміну настрою? (спілкування та взаємодія). 

 



 
118 КОНЦЕПЦІЯ ПРИЯТЕЛІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

Мозковий штурм «Що заважає людям поводитися 

відповідально» (10 хв.) 

Тренер пропонує учасникам висловити свої думки про те, що 

заважає людям поводитися відповідально, і записує відповіді на плакаті. 

Після проведення мозкового штурму слід узагальнити відповіді 

учасників і дати (в разі потреби) подану нижче інформацію. 

 Перешкоди на шляху до відповідальної поведінки: 

  Це дуже небезпечно - говорити те, що хочеш. 

  Тільки егоїсти роблять те, що хочуть. 

  Якщо я буду відповідальним, я можу посваритися з  друзями. 

  Мені соромно говорити те, що я думаю насправді. 

  Якщо хтось відмовляє мені, це означає, що я йому не 

подобаюсь. 

  Близькі люди повинні розуміти це самі.  

  Люди повинні тримати свої почуття при собі. 

 Я не хотів би говорити про свої думки й почуття, бо не  хочу 

турбувати інших своїми проблемами. 

 

Вправа «Я вмію сказати НІ» 

Усі учасники об’єднуються у три підгрупи. Кожна отримує картку з 

своєю ситуацією. Через 10 хв. Учасникам потрібно запропонувати 

кілька варіантів відповідальної поведінки в поданій ситуації. Після цього 

тренер проводить обговорення запропонованих варіантів відповідей з 

урахуванням проявів відповідальної поведінки. 

Приклади ситуацій: 

 Друг (подруга) пропонує піти на дискотеку, а ви не в настрої. 

 Ваш друг (подруга) пропонує піти разом в гості до його (її) 

друзів, які вам не подобаються. 
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 Друг (подруга) просить  вас дати послухати музичні диски, а ви 

цього не хочете. 

 

Вправа «Скульптура сьогоднішнього дня» 

Тренер пропонує учасникам об’єднатися в малі групи і створити 

скульптуру сьогоднішнього дня.  

 

Гра-розминка «Австралійський дощ» (5 хв.) 

Учасники стають у коло. Інструкція: Чи знаєте ви, що  таке 

австралійський дощ? Ні? Тоді давайте разом послухаємо, який він. Зараз 

по колу ланцюжком ви будете передавати мої рухи. Як тільки вони 

повернуться до мене, я передам наступні. Стежте уважно! 

 В Австралії піднявся вітер. (Ведучий тре долоні). 

 Починає крапати дощ. (Клацання пальцями). 

 Дощ посилюється. (Почергово плескання долонями по грудях). 

 Починається справжня злива. (Плескання по стегнах). 

 А ось град, справжня буря. (Тупіт ногами). 

 Але що це? Буря стихає. (Плескання по стегнах). 

 Дощ стихає. (Плескання долонями по грудях). 

 Рідкі краплі падають на землю. (Клацання пальцями). 

 Тихий шелест вітру. (Потирання долонь). 

 Сонце! (Руки догори). 

 

Підведення підсумків роботи в тренінгу доцільно проводити  в 

формі бесіди та анкетування учасників. 
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Організація «Віра і світло» провела для своїх потреб чотири 

тренінги для підготовки волонтерів-приятелів і декілька моніторингових 

зустрічей з волонтерами. Нижче наведено теми та основні питання, що 

розглядалися протягом тренінгових занять.  

 

 

 

Зустріч з Маженою 

(посередині в білому 

светрі), яка втратила зір у  

віці 1,5 року 

Волонтери 

обмінюються думками 

про можливості і 

обмеження 

неповносправних осіб 
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Навчальний семінар-тренінг для волонтерів 

«Ознайомчий (знайомство, очікування, мотивація)» 

 Знайомство  учасників 

 Чому вирішили взяти участь в проекті?  

 Інформація про проект. Історія в Голандії. Наш проект.  

 Вправа. Як неповносправний друг буде бачити мене? 

(намалювати символ). 

 Мотивація (зовнішня, внутрішня). 

 Вправа на відчуття іншого (драмо терапія). 

 Що можна робити в парі? – мозковий штурм 

 Молитва. 

 Солодкий стіл.  

Матеріали: бейджики, фломастери, фліпчарт, папір А-4, музика, 

чай-кава, печиво. 

 

Навчальний семінар-тренінг для волонтерів 

«Про цільову групу (розумова неповносправність)» 

 Знайомство учасників. 

 Вправа. 

 Особливості осіб з розумовою неповносправністю. 

Спілкування з представниками групи. 

 Запитання, обговорення. 

 Молитва. 

 Солодкий стіл . 

Матеріали: бейджики, фломастери, чай-кава, печиво. 
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Навчальний семінар-тренінг для волонтерів 

«Практичні аспекти проекту» 

 Привітання. Гра.  

 Нагадати про проект. 

 Перша зустріч з батьками. Лист для батьків. 

 Перша зустріч з неповносправним другом.  

o Вправа на спілкування. Обговорення - як мені було. 

o Як починати?(Перша зустріч, Анкети для знайомства) 

o Поділ пар 

 Інформація про друк книжки «Фіоретті»  

 Звітність по проекту. 

 Про договір (зобов’язання сторін). 

 Молитва. Слайд шоу. 

 Солодкий стіл 

 Видача коштів, підписання договору. 

Матеріали: Лист для батьків, анкети на знайомство, договір, 

кошти,бланки на кошти, чай-кава, печиво.  

 

Навчальний семінар-тренінг для волонтерів 

«Спільна зустріч з цільовою групою» 

 Знайомство пар. 

 Улюблені види проведення дозвілля в дома/ за межами. Що не 

подобається (спочатку в парах, потім на загал) 

 Спільна діяльність в парах.  

o Виготовлення ангеликів. 

o Ланцюг з дружби (написати свої імена на смужці паперу і 

склеїти кружечки разом  в ланцюг).  
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 Планування першої спільної зустрічі в парах. Роздача парам 

щоденників. 

 Молитва.   

 Святкування.  

Матеріали: бейджики, форми ангеликів, олівці, фломастери, 

папір, смужки кольорового паперу (30 шт), клей, щоденники, чай, кава, 

печиво, фрукти. 

 

Моніторингові зустрічі з волонтерами 

Моніторингова зустріч 1 

 Привітання. Гра. 

 Обмін особистими думками – як я почуваюсь (порівняння з 

погодою). 

 Обмін думками – як проходять зустрічі? Ваші враження. Що 

було добре? Які виникли проблеми, непередбачувані ситуації? 

 Вирішення проблемних питань (обговорення, ділення 

досвідом). 

 Молитва. Зворушливі історії. 

 Чай-кава, огляд фотографій на великому екрані. 

 Практичні питання – збір чеків, видача коштів. 

 

Моніторингова зустріч 2 

 Привітання. Гра 

 Обмін особистими думками – як мені є. 

 Обмін думками про зустрічі в парах – які враження, що 

позитивного, які труднощі, виклики (обговорення). 

 Пропозиції куди ще можна піти (які найближчі події в місті, 

досвід інших) 
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 Фільм «Інтерв’ю з особами неповносправними на різні теми». 

Лярш, Франція. 

 Молитва. 

 Чай-кава 

 Практичні питання – збір чеків, видача коштів 

 

Сокальська районна асоціація інвалідів визначила для себе 

прийнятним такий формат тренінгів для волонтерів: виїзд на базу у ліс 

на три дні з ночівлею. 

Нижче представлена програма тренінгу, яка була запропонована 

організацією. 

1 день 

 Презентація програми. Мета і завдання семінару. 

 Аналіз сподівань і очікувань – Дерево очікувань. 

 Правила роботи у групі. 

 Мозковий штурм «Якості волонтера» 

 Базова інформація «Волонтерство. Види неповносправності» 

(слайди). 

 Вправа «Поводир». 

 Базова інформація «Емоції. Агресія». Вправа «Розпізнай емоції». 

 Вправа «Ви бачите людину …». 

 Базова інформація «Бар’єри взаємодії» (архітектурні, фізичні). 

 Бар’єри взаємодії психологічні (стереотипи, упередження, 

дискримінація). 

 Вправа «Вавилонська вежа». 

 Насилля. Конфлікти. 

 Мозковий штурм «Правила взаємодії» (слайд). 

 Вправа «Радості на гадості». 

 Руханка. 
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2 день 

 Руханка «Камікадзе». 

 Концепція волонтерства. Нормативно-правові акти щодо 

інвалідності та волонтерства. 

 Вправа «Спробуй відчути друга». 

 Робота в групах «Особливості взаємодії з різними видами 

неповносправності», слайди. 

 Вправа «незрячий художник і волонтер». 

 Руханка. 

 Вправа. 

 Розподіл ролей у парі волонтер – учасник. 

 Вправа з м’ячиком «Асоціації» (свобода, відповідальність). 

 Базова інформація «Особливості підліткового віку». 

 Вправа «Гарячий стілець» (Яким він був у підлітковому віці). 

 

Треба зазначити, що необхідно організовувати тренінги для 

волонтерів-приятелів протягом всього періоду їх діяльності та надавати 

всебічну підтримку. Також, необхідно влаштовувати регулярні зустрічі з 

метою обміном досвідом, покращення свого рівня знань тощо. 

Важливим моментом, про який ніколи не треба забувати 

організації, це постійно підкреслювати важливість волонтерської роботи 

та висловлювати свою вдячність за це.  

 

2.2 Залучення учасників та створення приятельських пар 

 

Підходи до залучення учасників до Проекту Приятелів дещо 

відрізняються від тих, що застосовують при залученні волонтерів-

приятелів.  
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Значна роз’яснювальна робота в даному випадку повинна 

проводитися скоріше не з дітьми та молоддю з обмеженими 

можливостями, що є потенційними учасниками проекту, а з їх батьками. 

Досвід впровадження подібних проектів свідчить, що великою 

перешкодою на шляху до залучення потенційних учасників є недовіра 

багатьох батьків та страх перед тим, щоб довірити свою дитину 

сторонній людині. 

В зв’язку з цим, поряд з навчанням волонтерів, необхідно 

паралельно проводити окрему роботу з батьками потенційних 

учасників, а також організовувати їх спільні зустрічі з волонтерами. 

Спільні зустрічі та знайомство безпосередньо з волонтерами 

дозволяє підвищити рівень довіри батьків, оскільки при 

безпосередньому спілкуванні вони зможуть оцінити та зрозуміти 

мотивацію тих, хто зголосився стати волонтером. 

При залученні учасників дуже важливим є якнайбільш детально 

описати сенс самого проекту та наголосити на концепції приятелів. Це 

обумовлено тим, що багато батьків бачать та сприймають волонтерів, як 

помічників у побутових справах, а не приятелів, які проводять разом 

своє дозвілля. 

При проведенні роз’яснювальної роботи можна використовувати 

різноманітні методики, які залежать від міри залучення батьків до 

діяльності організації. 

Наприклад, якщо батьки і діти є постійними відвідувачами заходів, 

що проводить організація, або є активними членами організації, то 

відповідно можливим способом доведення до батьків мети та завдання 

Проекту Приятелів є колективна бесіда з переглядом фото- та 

відеоматеріалів, зустрічей з волонтерами або учасниками, що вже брали 

участь у подібній діяльності. 

Якщо ж сім’я живе відособлено, боїться брати участь в подібних 

заходах, в цьому випадку необхідно використовувати більш широкий 
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спектр роз’яснювальної роботи від статей та репортажів в місцевих 

засобах інформації до проведення індивідуальних бесід з батьками.  

Основною метою таких бесід є доведення до батьків того, що 

спілкування з волонтером-приятелем часто є єдиною можливістю 

спілкування дитини з однолітками, або ж можливість навчитись 

соціальної взаємодії, чи навіть відчути, що є цікаві, обізнані, та  приємні 

молоді люди, яким вона не є байдужою. Крім цього, для батьків це може 

бути певна допомога, від елементарного, щоб з дитиною хтось побув, 

коли у батьків є нагальні справи, до  того що волонтер бере активну 

участь у розвитку та навчанні їх дітей. 

Враховуючи те, що учасниками Проекту Приятелів можуть бути 

діти та молодь, які навчаються в спеціалізованих школах або 

перебувають в спеціальних закладах, то відповідно умови та концепцію 

проекту необхідно обговорювати з керівництвом та педагогічними, 

медичними, а також соціальними працівниками. Зазначені спеціалісти 

можуть надати велику допомогу в узгодженні та налагоджені механізму 

пошуку потенційних учасників проекту. 

 Так, досвід залучення до Проекту Приятелів учнів старших класів 

школи-інтернату має Товариство Зелений Хрест, яке сформувало групу 

учасників з дітей, які навчаються в школі-інтернаті для дітей з вадами 

зору. Крім цього, вони залучили до участі проекту дітей з ураженнями 

опорно-рухового апарату з ГО «Дивосил-здоров’я». 

 

 

Учні  12 класу Львівської 
спеціалізованої школи-інтернату –  
учасники проекту «Потрібні двоє: 
Допоможи іншому - стань 
приятелем» 
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До основних труднощів у підборі неповносправних дітей та 

молоді організації відносять:  

 їх небажання залучатися до створення приятельських пар,  

 пасивність і замкненість у сприйнятті світу,  

 негативні застереження щодо щирості і можливості існування 

приятельських пар. 

Отже, головним на етапі залучення учасників серед 

неповносправних дітей та молоді до участі у Проекті Приятелів є 

підвищити їх рівень довіри до інших, показати, що волонтери щиро 

хочуть стати їм приятелями та проводити з ними своє дозвілля. 

Наступним важливим етапом впровадження Проекту Приятелів є 

формування приятельських пар. Вдало сформовані пари є основою 

досягнення високої ефективності проекту. 

Формування приятельських пар починається з пошуку «точок 

дотику» та аналізу спільних рис між ними, обов’язково враховується 

попередній досвід обох приятелів. 

Отже, необхідно брати до уваги: можливості, потреби, мотивацію, 

наявний час, стать, вік, хобі, психологічні якості (екстраверт-інтроверт), 

обмеження волонтера та учасника. 

Особа в організації, яка відповідальна за формування 

приятельських пар, повинна крім аналітичних здібностей, мати гарну 

розвинену інтуїцію і гарно відчувати людей та їх потреби. Треба 

пам’ятати, що до цього процесу не можна підходити формально і 

керуватися лише яким-небудь одним параметром (наприклад, спільне 

хобі). 

Нижче наведено основні кроки щодо формування комунікаційних 

зв’язків потенційної приятельської пари: 

1. Запропоновувати волонтеру-приятелю увійти в контакт з 

учасником. 
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2. Проінформувати учасника. 

3. Перший контакт з учасником дома або в певній інституції 

(краще в присутності опікуна або медичного чи соціального 

працівника). 

4. Наступний контакт базується вже на домовленості між 

волонтером-приятелем та учасником. 

В деяких випадках починати контакт можна з групових зустрічей. 

Досвід українських організацій, зокрема БФ «Карітас» (м. 

Дрогобич) свідчить, що більш ефективною є техніка індивідуального 

знайомства та підбору приятелів, ніж колективної зустрічі (так, на першу 

колективну зустріч прийшло 22 волонтери та 3 учасника з числа 

неповносправної молоді). 

У процесі створення пар в даній організації основним був збір 

анкет, які заповнювалися волонтерами та учасниками. У анкетах вони 

зазначали основну інформацію про себе та свої зацікавлення. Саме на 

основі цих зацікавлень і створювались пари. Представники організації 

зауважили, що певна кількість пар сформувалась незалежно від бачення 

організації. Наприклад, коли після спільної зустрічі волонтер та учасник 

проекту випадково зустрілись у місті, то виявилось, що спільного у них 

набагато більше, ніж було зазначено у їх анкетах. 

При створенні приятельських пар організація «Віра та світло» 

звертала увагу на такі моменти: 

 потрібність для осіб з особливими потребами. Намагались 

залучати тих осіб, які почуваються самотніми і не є занадто 

заангажовані в інших проектах, організаціях, тощо. 

 якщо приятель і особа вже були з однієї спільноти «Віри і 

Світла», то їх залишали в одній парі (це допомогло їм ближче 

пізнати один одного); 

 територіальність: по можливості старались підбирати пари, які 

живуть в одному районі міста (Львів велике місто і добиратись з 

одного кінця в інший може займати дуже багато часу). 
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 стать, намагались створювати  пари однієї статі (хлопець з 

хлопцем, а дівчина з дівчиною). 

Після того, як волонтер та учасник сформують приятельську пару 

координатор Проекту приятелів повинен обов’язково спостерігати за 

парою протягом двох-трьох тижнів, щоб впевнитися, що все йде добре і 

потреби як учасника так і волонтера задовольняються в процесі 

спілкування, а отже, що пара сформована вдало. 

Організація «Віра і світло» пропонує такі техніки, які можна 

використати на зустрічі волонтера-приятеля та його друга (особи 

неповносправної): 

 Знайомство. Кожна пара знайомиться приблизно 5-10 хв. Потім 

відбувається спільне представлення один одного про те, як 

познайомилися (якщо це відбулося раніше),   що вони люблять 

робити і що не люблять робити. 

 Для закріплення знайомства кожна пара отримує щоденник, 

який необхідно заповнювати разом: анкетні дані, фотографії, 

події та пригоди, які трапляються з приятелями. 

 Кожна пара отримує розмальовку – на білому аркуші 

усміхненого чоловічка. Дається домашнє завдання для кожної 

пари, яке вони повинні виконати на наступній зустрічі: 

розмалювати чоловічка і доробити йому крила (крила – це 

відмальована долоня кожного учасника).  

 Для символічно закріплення домовленості дружити та 

символічно з’єднатися у проекті пропонується склеїти з 

кольорових паперових смужок ланцюг зі своїми іменами. 

 Дана вправа має на меті: добре вивчити свого друга (його 

вигляд, його звички, його уподобання і тощо), пізнати свого 

друга і думати про нього; пам’ятати його.  Відповідно для цього 

дається три завдання:  

1. Потрібно 30 секунд подивитися на свого партнера і по 

команді ведучого обернутися до нього спиною; тоді щось 

змінити у своєму вигляді і обернутися один до одного лицем, і 
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тоді перевірити чи уважно пара вивчила зовнішній вигляд один 

одного і чи вони помітять відмінності у вигляді. 

 2. Ходити по кімнаті і час від часу дивитися де знаходиться 

партнер, що він робить, куди йде і привітно помахали йому 

рукою. 

 3. Необхідно намалювати портрет свого партнера і написати 

два речення побажання на період тривалості проекту.  

Від створених дружніх пар батьки очікують позитивного досвіду у 

спілкуванні з здоровими однолітками, мріють про довготривалість 

дружніх відносин між дітьми, бажають, щоб нові друзі відкрили і 

ознайомили їхніх неповносправних дітей із звичним світом сучасної 

молоді, сподіваються на знаходження між дітьми спільних інтересів 

тощо.  

Для неповносправних дітей основним бажанням є  щирість і 

відвертість у сприйманні їх, як здорових дітей, подолання ними 

комплексу неповноцінності та меншовартості в порівнянні із здоровими 

людьми, можливість довести собі, що  у багатьох питаннях вони більш 

ерудовані і досвідченіші ніж їх однолітки, очікування від своїх нових 

друзів рівноцінного спілкування без сприймання «мені тебе шкода». 

На перших зустрічах приятельські пари повинні визначитися з 

тими видами діяльності, що вони будуть здійснювати разом. В зв’язку з 

цим організації необхідно: 

 запропонувати певні види колективної діяльності (можливо 

деякі з них пропонуються та фінансуються спонсорами); 

 проінформувати волонтерів про можливі фізичні та психічні 

перешкоди щодо певних видів діяльності; 

 навести приклади діяльності вдома: комп’ютерні ігри, настільні 

ігри, приготування їжі, перегляд фільмів, слухання музики, 

читання літератури тощо; 

  навести приклади діяльності за межами приміщення: 

прогулянки, відвідування кафе, магазинів, відвідування 

концертів, кінотеатрів, фестивалів тощо; 
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 порадити діяти не швидко, поступово, ставити перед собою 

цілі, яких можна досягти. 
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Після першого контакту або діяльності необхідно: 

 отримати враження від волонтера-приятеля та від учасника; 

 узгодити всі питання, які виникли протягом зустрічі. 

Позитивний досвід перших зустрічей та бажання надалі 

продовжувати діяльність можуть стати основою для укладання 

волонтерського контракту (більш детально про це було розглянуто в 

попередніх розділах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
134 КОНЦЕПЦІЯ ПРИЯТЕЛІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

СТЕЖИНИ ЖИТТЯ КРІЗЬ 

ПРИЗМУ ПРИЯТЕЛЬСЬКИХ 

ПАР 
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РОЗДІЛ 3 

СТЕЖИНИ ЖИТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРИЯТЕЛЬСЬКИХ ПАР 

 

 

 
 

Долинська Вікторія та Логойда Наталія 
 
Одного разу, в церкві на недільному зібранні я почула оголошення про  

проект «Стань волонтером - стань приятелем».  І серце підказало мені, що я 
мушу бути в цьому проекті. Тому що ту любов, яку подарував мені Бог, мені 
хотілося передати іншим.  

Коли я прийшла перший раз в реабілітаційний центр, я не знала, з ким 
я буду товаришувати. Я помолилася і довірила все Богу. При знайомстві з 
дітьми та молодими людьми, я відзначила одну дівчину. Я зрозуміла, що це 
Вона. Я підійшла до неї, ми познайомилися, вона з усмішкою сказала, що її 
звати Вікторія, їй 28 років, у неї проблема з ногами. Вона не може ходити, 
тому пересувається на інвалідному візку. 

Наше перше спілкування було приємним, я відчула, що вона дуже 
потребує любові, уваги. Тому мені з радістю хотілося виділити для неї час. Я 
запитала Віку: «Куди ти хочеш, щоб ми пішли гуляти?» Вона відповіла, що 
будь - куди. Проста прогулянка по вулиці - для неї за щастя. Я зрозуміла, що 
навіть в цьому вона обмежена. 

Ми пішли гуляти по вулиці, була сонячна погода, я бачила її щасливі 
очі. Коли я прийшла додому, я була здивована, наскільки помінявся мій 
погляд на життя. 

Після першого знайомства ми передзвонюємося кожного дня. Разом 
гуляємо, ходимо в кафе на тістечка, тому що вона дуже любить солодке, 
ходимо в кінотеатр, їздимо на екскурсії, приймаємо участь в різних 
змаганнях, заходах в реабілітаційному центрі. В неділю разом ходимо до 
церкви.  

Також я  познайомилась з мамою Віки, часто приходжу до Віки 
додому. 

Я дуже хочу допомогти Віці бути незалежною, бути більш 
самостійною, набути тих навичок, які  допоможуть їй в житті. 

Завдяки цьому проекту я почала дивитись на різні ситуації по-іншому. 
 І навчилася цінувати те, що маю.  
 

(Наталія  Логойда, волонтерка, 25 років) 
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Одного дня, коли я була в реабілітаційному центрі і малювала за своїм 
столом, до мене підійшла директор центру, Марина Володимирівна. З нею 
була дівчина. Марина Володимирівна говорить мені : «Віка, познайомся - цю 
дівчину звати  Наталія, вона хоче бути волонтером по проекту «Стань  
волонтером – стань приятелем». Ця дівчина мені зразу сподобалася,припала 
до серця - висока,  гарна, і найголовніше - дуже серйозна. Як я і хотіла, ми з 
нею з самого початку знайшли спільну мову, потоваришували, одразу ж  
обмінялися телефонними номерами, стали телефонувати, писати 
повідомлення  одна одній, стали разом гуляти. Наталка не стидається 
виходити з інвалідною коляскою на люди, не стидається  того, що мене 
знає.  Як це було все моє життя, зі мною ніколи ні одна подружка не 
виходила гуляти, бо стидалася  інвалідної коляски, я все тільки вдома в 
кімнаті сиділа, або в реабілітаційному центрі. З Наталкою ми всюди гуляємо 
- в парках, просто по вулиці, в кафе ходимо, в церкву, в кінотеатр,  вона 
приходить до мене додому.  

З появою цієї людини моє життя стало веселіше, аж жити легше 
стало. Наталка мені у всьому допомагає, вчить,  в якій ситуації краще 
поступити, щоб  мені  було краще і легше. Морально дуже мене підтримує, 
коли мені погано на душі і здається, що життя дуже погане, вона завжди знає 
що мені сказати, вміє підібрати правильні слова, після яких мені легше, 
настрій кращий і життя вже не таке сумне, тому що від неї дуже багато 
підтримки, любові, розуміння.  

Я відчуваю, що за останні кілька місяців – Наталка - найкраще, що 
з’явилося в моєму житті . З її появою в моєму житті і я змінилася , стала 
кращою . Я так думаю , хоча іншим видніше, звісно . Побільше б таких 
людей як вона , і світ був би краще і добріше . Я дуже вдячна Богу за неї, що 
дав мені її. Він знає, що я в ній потребую, її підтримці , і ще я дуже дякую 
«Карпатському фонду» , що створили такий проект і Марині Володимирівні. 
Дякуючи їм, у кожної дитини з центру тепер є дуже вірний друг , до якого 
можна звернутися  за підтримкою і допомогою, моральною і фізичною.  

 Кожному волонтеру велике спасибі за їх час, зусилля, які вони 
витрачають на сторонніх і хворих людей .  

Дякую за те, що вам усім небайдуже, дякую, що робите наше життя 
веселіше .  

Бажаю усім людям, яким також  дуже важко ,щоб біля них теж завжди 
була людина , яка їх завжди зрозуміє і підтримає . 

(Вікторія Долинська, 29 років) 
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(Долинська Вікторія та Логойда Наталія) 
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Фаринець Ірина та Мкртчян Джульєтта 
 
Про проект «Стань волонтером – стань приятелем» я дізналась в церкві, 

коли робили оголошення. На перед вийшла жінка, керівник благодійного 
фонду «Нове життя», яка розповіла про проект, який полягає  в тому, щоб 
стати дитині з особливими потребами другом, бути завжди поряд і 
підтримувати її. В світі будь - яка людина, сильна або слабка,  потребує чиєїсь 
підтримки і любові. А діти з особливими потребами  потребують цього більш 
всього. 

Після того, як закінчилось служіння, я підійшла до тієї жінки і сказала їй, 
що в мене є на серці служити в цьому проекті.  

Пройшов деякий час, і коли нас всіх зібрали в реабілітаційному центрі, 
щоб ми познайомились один з одним, то я дуже хвилювалася, чи сподобаюсь 
я тій дитині. Але я знала, що для тих дітей було  головне не те, як ти виглядаєш 
зовні, а яке в тебе серце. 

Мене познайомили з дівчиною віком 15 років. Її звати Ірка. Вона дуже  
відрізнялася від інших. Найбільше мене вразило те, що вона була щира і 
радісна. Пройшов не великий проміжок часу, як ми з Іркою знайшли спільну 
мову. Це не відбулося раптово, нам потрібен був час, щоб подружитися.  

Звичайно, в нас були певні труднощі, але ми намагалися їх подолати з 
Божою допомогою.  

Спілкуючись з Іркою, я розумію, що мені ще багато чого треба від неї 
навчитись. Таким речам, як терпіння, віра, надія.  

Ще я дізналась, що в нас є багато чого спільного. Вона, як і я, полюбляє 
все фотографувати, мріє мати MP3 - плеєр, подорожувати…  

Ми разом ходимо гуляти в парк, фотографуємо, ходимо в кафе, на піцу, 
в театр. Я стараюсь подружитися з її подружками, познайомилась з її мамою, 
була в неї вдома. Інколи, в неділю ми разом ходимо до церкви. Я їй кажу, щоб 
вона не втрачала віри, тому що з Богом все можливе. Є дуже хороша пісня, в 
якій є такі слова: «З вірою я зсуну навіть гори, в Христі я все зможу». Це справді 
так.  

Незабаром у Ірки буде День народження, вона дуже б хотіла, щоби всі її 
друзі були разом з нею в цей день. І я подумала, що класно було б  зібрати їх та  
піти в якесь кафе  відсвяткувати її День народження. 

Ми не дуже багато проводимо часу разом, тому що в мене навчання,  в 
неї свої турботи, але саме головне те, як ми до цього часу ставимося, коли ми 
разом. 

На мою думку, цей проект є дуже потрібним. Тому що завдяки ньому, 
хтось набуває нових друзів, а хтось багато на що починає дивитись по іншому.  

                                                                                                                                                        
Джульєтта Мкртчян, волонтерка 
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Осташ Анастасія та Ларь Анна 
О проекте «Стань волонтёром - стань приятелем» я узнала от своей 

мамы, которая работает в благотворительном фонде «Новая жизнь» 
социальным работником. 

С этой организацией я знакома довольно давно и всегда мечтала о том, 
чтоб привнести хотя б раз, когда-нибудь, пользу или помощь в таком важном 
деле, которым они занимаются – социальная реабилитация детей и молодежи с 
ограниченными возможностями. И я ни секунды не сомневаясь поняла, что эта 
возможность появилась. 

Я работаю в Ужгороде на заводе, а живу в Мукачеве, много времени 
уходит на дорогу и сил на три смены, у меня своя семья и домашние 
обязаности, но не смотря на всё это я знала, что хочу посвящать свой остаток 
свободного времени для такого благородного дела. 

Мне не нужно было присматриваться к детям, выбирать кого-то,чтоб он 
выбрал потом меня, я знала кто станет моим другом. Им стала Осташ Настя, 
девочка, которая так как и я любит рисовать и заниматься творчеством. Я 
видела её работы ещё до этого проекта и мне очень понравились картины на 
стекле. Это её изюминка, она не просто рисует как все дети, она любит 
рисовать! 

Первое наше официальное знакомство было довольно скованным, 
Настя как и я не очень любит вторжение в личную жизнь посторонних людей, 
не смотря на то, что она общительная и дружелюбная. Следующие наши 
встречи были уже совсем не такими как первые. Она знала кто её волонтёр и 
пользовалась без смущения всеми своими привилегиями. В редких случаях 
приходилось мне узнавать у неё чем бы она хотела со мной заниматься или 
место куда мы могли б сходить. Настя всегда мне первой предлагала что-то 
новое, как-будто она долго ждала подругу для приятного 
времяпрепровождения, и всё наперёд спланировала. 
 

Вчора був день народження Ірочки Фаринець .  
Вона, разом з 5-ма подружками і волонтером Джульєттою, яка зібрала їх 

разом, святкувала його в кафе «Плаза», де для неї спеціально був 
прикрашений зал з написом  

«З днем народження», був спечений і прикрашений торт з свічками, 
накритий солодкий стіл. Джульетта подарувала Ірочці МП3- плеєр. Ірочка 
була дуже щаслива! 

На мою думку, цей проект є дуже потрібним. Тому що він робить дітей 
і молодь з особливими потребами щасливими. – І тих, хто з ними поруч. 

(Керівник проекту Марина Дашик) 
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Мы любим читать книги, рисовать вместе, у нас есть любимое кафе 
и любимое пироженое, но главное то, что мы любим вместе гулять и 
проводить свой досуг. 

Я знаю что она всегда меня ждёт и перезванивает, точно ли я приду 
и во сколько, и знаю, что у неё всегда поднимается настроение от того, что 
я подтверждаю свой приход и то, что мы скоро увидимся и Настя 
обязательно всем расскажет, что её Аня сегодня придёт. 

Я тоже рада каждой нашей встречи.  
А ещё я уверенна в том, что после окончания этого проекта наши 

отношения с ней не закончатся, ведь я очень к ней привязалась. Дружбу 
нельзя определить сроком или установить дату её окончания. 

 
(Ларь Анна, волонтерка, 25 років)  

  

 
 

 

Осташ Анастасія та Ларь Анна 
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Роман Теслюк та Олег Винницький 
 
- Романе, розкажи де ти вперше познайомився з Олежиком?  
 
Олежика я вперше зустрів на зустрічі  спільноти «Віра і Світло». Він 

одразу мені  запам’ятався, бо як тільки почалась зустріч,  Олежик  щоразу 
вказував на мене пальцем, привертаючи увагу інших приятелів. Тоді я думав, 
що в мене щось не так із одягом чи волоссям, але тепер знаю, що Олежик  так 
реагує на всіх нових людей. Раніше в мене не було досвіду особистої дружби з 
ним, мав можливість бути з ним лише в процесі різноманітних спільнотних 
заходів - спільних ігор, забав, таборів. 

 
- Чим саме, на твою думку,  проект «Добре бути разом» корисний 

для тебе особисто, друга, батьків, суспільства? 
 
Проект – чудовий! Вважаю, що цей проект мав би  стати свого роду 

поштовхом до  більшої інтеграції друзів (осіб з особливими потребами) із 
приятелями. Він має показати, що з нашими друзями можна і  варто проводити 
вільний час і це надзвичайно цікаво та весело! 

Завдяки цьому проекту маю чудову нагоду краще пізнати свого друга. 
Наші зустрічі проходять легко і невимушено. Навіть коли маю якісь проблеми 
чи смуток, то Олежик завжди виводить з такого стану своєю радістю і 
постійною присутністю «тут і тепер». Наприклад, йому дуже подобаються різні 
машини - побачить на дорозі якусь і відразу дуже емоційно реагує. Бере мене за 
руку і захоплено показує пальцем  на те, що його вразило. Незважаючи на те, 
що Олежик не розмовляє, з його жестів дуже яскраво видно, наскільки він 
захоплений і щасливий. Таким чином витягує мене з того світу проблем і 
думок. Я ніколи не бачив Олежика сумним. Може це задум Божий, можливо так 
і повинно бути? Люди мали бути емоційно нейтральними або щасливими… 

 
- Чи були якісь перешкоди для ваших зустрічей? 
 
Якихось особливих перешкод для наших зустрічей я не відчував. Батьки 

Олежика радо йдуть на контакт, завжди дуже задоволені, що ми кудись йдемо 
разом.  

 
- Чи участь в проекті дає тобі щось для особистісного зросту? 
 
Олежик завжди живе теперішньою миттю. Він завжди такий, як є. В 

даний момент. Цього можна в нього навчитися. Він зі всіма відкритий, ділиться 
своїми емоціями. Якщо він щасливий, то буде це показувати кожному. 

А ще хотілось би так само, як Олежик, стрімголов, не задумуючись про 
те, що скажуть інші, допомагати людям. Тоді, мабуть, я був би набагато 
щасливішим в житті. Такої працездатності та ініціативності, як в нього мені ще 
треба вчитись і вчитись.  
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Для мене  особисто - дуже приємно відчувати, що хтось завжди тобі 
радий, приємно робити когось щасливим і завжди відчувати себе потрібним. 

 
- Які   реакції друга і його батьків на це спільне проведення часу, їхні враження? 
 
Батьки щасливі, коли Олежик приходить і в захваті розповідає, де він 

був, як проводи час. До цього часу  він не мав можливості так часто 
відвідувати різноманітні культурні заходи – вистави, спортивні змагання, 
фільми, виставки. Батьки постійно зацікавлені в тому, щоб сприяти його 
розвитку, але через велику кількість обов’язків не можуть приділяти цьому 
багато часу. Особливо радісно чути, коли вони переказують реакцію 
Олежика щодо того, де він був і що робив. А ще, коли я безпосередньо перед 
зустріччю передзвонюю до його мами,  пані Іванки, дуже приємно чути її 
радісний голос, що Олежик не може дочекатися зустрічі! 

 
 
 

 

 
Роман Теслюк та Олег Винницький 
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Олена та Микола 
 

Микола, яке перше враження справила на тебе Олена? 
Микола: Ой давно це було… Мене вразила її активність, серед усіх вона 

була найбільш голосною, активною та веселою, всім піднімала настрій. 
 
Олена, яке перше враження справив на тебе Микола? 
Олена: Зізнаюсь, я людина доволі смілива, але мені було боязко 

знайомитись, не знала чи знайду підхід до приятеля. Спочатку він мені здався 
мовчазним. На першій зустрічі він наче губка вбирав у себе усю інформацію. В 
той момент чесно кажучи у мене виникла зацікавленість яким він є у 
міжособистісному спілкування.   

 
Що ви можете сказати один про одного тепер? 
Микола: Мені дуже легко з нею говорити, і я ніколи не скучаю з нею. 
Олена: Він ну дуже дружелюбний, любить спілкуватись, відповідальний, 

не прогулює навчання (сміється), майстерна усі руки, вміє робити гірлянди і 
пульт від телевізора, зробив свій компютер і це тільки те, що я особисто 
бачила. 

 
Погодившись прийняти участи у нашому проекті ви напевно мали 

якійсь очікування. Скажіть будь ласка, які ваші очікування 
виправдались, а які ні? 

Микола: Я ніколи б не подумав, що у мене буде такий приятель, З того 
що я чув і зрозумів, мені склалось враження, що мені дадуть якогось волонтера, 
який буде водити мене у театр чи ще кудись і все, я ніколи і подумати не міг, 
що  це що буде справжній приятель. 

Олена: З початку я чомусь дуже боялась, що  у мене буде дуже 
песимістично налаштований приятель і мені постійно доведеться бути для 
нього клоуном. Та я була приємно здивована тому, що моїм приятелем 
виявився веселий, ерудований та цілеспрямований юнак. 

 
Що вас найбільше вразило у вашому приятелі? 
Микола: Дуже сподобалось, коли Олена дуже хотіла іти в кіно на 

мультик, а я сказав, що у наступному фільмі грає мій улюблений герой, після 
чого вона сказала, що йдемо на фільм. Мені було дуже приємно, що 
прислухались до моєї думки. Також вражає те, що Олена часто відкладає свої 
справи для того, щоб зустрітись зі мною, це є дуже приємним. 

Олена: Мені дуже подобається, що він завжди намагається знайти вихід з 
будь-якої життєвої ситуації та уникнути гострих кутів. Він прагне досягти успіху 
у навчанні та важкій атлетиці, окрім того хоче осягнути знання з йоги. Він є для 
мене яскравим прикладом сили волі.  
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Як і де відбулась ваша перша зустріч? 
 
Олена: Вперше ми зустрілись на спільному знайомстві у Карітасі, але, 

як  виявилось обоє не були впевнені, хто з приятелів саме для нас. Та через 
декілька днів зустрілись у місті і виявилось, що ми живемо дуже близько. Після 
цього ми обмінялись контактною інформацією і невдовзі зустрілись. 

Микола: Вперше, як приятелі ми зустрілись у Трускавці в кінотеатрі, 
мені дуже було приємно те, що Олена погодилась піти на той фільм, який 
обрав я.  І що найбільше мене найбільше вразило у неї була температура 39, 
але вона не відмінила зустріч і все рівно пішла зі мною. Після цього ми 
постійно разом відвідуємо цікаві місця. 

 
Яку найсмішнішу історію за час вашого приятелювання можете 

пригадати. 
 
Микола: Ну напевно, коли я годину чекав її біля піцерії. 
Олена: Не годину, а 50 хвилин. 
Микола: Ситуацій насправді було дуже багато та найкраще пам’ятаю 

нещодавнє святкування карнавалу. 
Олена: О так коли ми постійно стикались один з одним, путаючи 

кроки, яким нас навчали. При кожному зіткненні ми довго сміялись і випадали 
з навчального процесу. 

 
Чи є у вас плани на майбутнє? 
 
Микола: Ми не заглядаємо у майбутнє все міняється і будь-які плани 

тим більше. Можу сказати одне (звертається до Олени), навіть якщо чоловіка 
знайдеш, я від тебе не відстану. 

Олена: Ти спочатку мені його знайди, а потім не відставай. Все злапала 
на слові,   відтепер ти шукаєш мені чоловіка. А насправді, ми насолоджуємось 
теперішнім спілкуванням, а про те, що буде у майбутньому ви дізнаєтесь у 
наступній книзі. 

 
Зараз дуже популярним є спілкування за допомогою мережі 

Інтернет, чи спілкуєтесь ви за допомогою нього? 
 
Микола: Спілкуємось, але мені більше подобається спілкування у живу, 

адже у живу можна язика показати, чи усміхнутись. 
Олена: Уживу спілкування набагато краще і зрозуміліше. 
Микола: вона здається ніколи не розуміє жартів, коли ми спілкуємось 

через Інтернет. 
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Олена та Микола 

 
 
 
 

Скажіть ще будь ласка чи змінились ви у результаті участі у 
такому проекті?  

 
Микола: Після зустрічі з волонтером я побачив більше ніж треба, 

колись я міг просто сидіти вдома чи ходити по дворі, зараз я маю приятеля, з 
яким відвідую театри, кафе, кінотеатри та ін. і це є набагато цікавіше. 

Олена: Раніше, коли я бачила неповносправних людей мені завжди 
було їх шкода і я ставила себе на їх місце. Я вважала, що усі вони 
песимістично налаштовані і не можуть насолоджуватись життям так, як 
насолоджуюсь ним я. Завдяки цьому проекту я побачила зовсім іншу сторону 
медалі, я по житті позитивна людина і рада тому, що моїм приятелем є така 
сама особа. Я намагаюсь показати своєму приятелеві також іншу сторону 
медалі, якою живу я.  Думаю  нам все вдасться… 
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Оленка Яник та Христинка Штикало 
    
 З початком проекту нами було проведено тренінг для волонтерів, і з 

перших же занять наш волонтер Оленка Яник показала себе з найліпшого 
боку. Ми побачили  в ній всі риси,необхідні для гідного волонтера: вміння 
слухати і чути; ініціативність; готовність навчатися новому; відповідальність; 
промінь милосердя. Волонтер Оленка навчається в школі в 11 класі. По 
можливості старається поєднувати зустрічі  з Христинкою і навчання. 
Христинці 21 рік, має розумову відсталість, епілептичний синдром, ІІ група 
інвалідності. Серед дітей, які  відвідують наш Реабілітаційний Центр,вона 
вважається однією з найтяжчих і непростих. Не завжди може сформулювати 
речення,не завжди в неї є бажання до спілкування. Тому, від самого початку 
ми приділяли особливий нагляд за цією парою. І не розчарувалися.  

   Знайомство волонтера і приятеля відбулося в ігровій формі: 
розрізалися фігурки з папірчиків і відшукувалася пара, з’єднуючи фігурку в 
одне ціле. Дівчата дуже доброзичливо відреагували одна на одну, тому 
приятельські відносини зародилися від самого початку знайомства. Першим 
спільним заходом була риболовля з ночівлею в оздоровчому закладі, де пари 
мали гарну можливість проводити весь вільний час разом. Також проводимо 
ми і спільні кулінарні гуртки,які дали чудові результати. Христинка стала 
більш самостійною і соціально адаптованою. На даний час вона сама виявляє 
ініціативу для зустрічі зі своєю волонтеркою. Також помітні суттєві позитивні 
зміни в моделі її поведінки та манері спілкування. 

Завдяки проекту працівники нашої організації отримали хороший 
досвід набору і навчання волонтерів та того, як вони можуть допомагати у 
роботі організації. Також було дуже корисним та потрібним досвід 
спілкування та інтеграції в суспільство неповносправної молоді. Це виявилось 
нелегко. Якщо на самому початку проекту під час відбору на спілкуванні із 
батьками неповносправних дітей та молоді всі залюбки зголошувалися, то 
при вже конкретних запрошеннях волонтерами їхніх дітей, батьки 
побоювалися відпускати їх із волонтерами. 

Це враховуючи те, що волонтери попередньо відвідали сім’ї своїх 
майбутніх приятелів та спілкувалися із батьками віч-на-віч. У таких ситуаціях 
керівникові проекту приходилось заспокоювати та вмовляти батьків не 
відмовляти волонтерам та все ж таки продовжувати брати участь у програмі, 
даючи шанс своїм дітям стати більш соціалізованими, ставши другом із більш 
соціально активним приятелем. 
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Оленка Яник та Христинка Штикало 
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КОНВЕНЦІЯ 
ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ 

 ( Конвенцію ратифіковано Законом N 1767-VI від 16.12.2009 ) 

Дата підписання: Дата ратифікації Україною: 
Дата набрання чинності для України: 

13.12.2006 
16.12.2009 06.03.2010 

Офіційний переклад 
Преамбула 

 
Держави - учасниці цієї Конвенції, 
a) нагадуючи про проголошені в Статуті Організації Об’єднаних 

Націй принципи, в яких достоїнство й цінність, притаманні всім членам людської 
сім’ї, і рівні та невід’ємні їхні права визнаються за основу свободи, справедливості 
й загального миру; 

b) визнаючи, що Організація Об’єднаних Націй проголосила й закріпила в 
Загальній декларації прав людини та в Міжнародних пактах про права людини, що 
кожна людина має всі передбачені в них права й свободи без будь-якого 
розрізнення; 

c) підтверджуючи загальність, неподільність, взаємозалежність і 
взаємопов’язаність усіх прав людини й основоположних свобод, а також 
необхідність гарантувати інвалідам повне користування ними без дискримінації; 

d) посилаючись на Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 
права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародну 
конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцію про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенцію проти катувань та 
інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 
поводження і покарання, Конвенцію про права дитини та Міжнародну конвенцію 
про захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей; 

e) визнаючи, що інвалідність - це поняття, яке еволюціонує, і що інвалідність 
є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми, які мають порушення 
здоров’я, і відносницькими та середовищними бар’єрами і яка заважає їхній повній 
та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими; 

f) визнаючи важливість, яку принципи й керівні орієнтири, що містяться 
у Всесвітній програмі дій стосовно інвалідів та в Стандартних правилах 
забезпечення рівних можливостей для інвалідів, мають з погляду впливу на 
заохочення, формулювання та оцінку стратегій, планів, програм і заходів на 
національному, регіональному та міжнародному рівнях для подальшого 
забезпечення інвалідам рівних можливостей; 

g) наголошуючи на важливості актуалізації проблем інвалідності як складової 
відповідних стратегій сталого розвитку; 

h) визнаючи також, що дискримінація стосовно будь-якої особи за ознакою 
інвалідності є ущемленням достоїнства й цінності, притаманних людській 
особистості; 

i) визнаючи далі багатоманітність інвалідів; 
j) визнаючи необхідність заохочувати й захищати права людини всіх 

інвалідів, зокрема тих, хто потребує активнішої підтримки; 
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k) будучи занепокоєними тим, що, незважаючи на всі ці різноманітні 
документи й починання, інваліди продовжують натрапляти на бар’єри на шляху 
їхньої участі в житті суспільства як повноправних членів і з порушенням їхніх прав 
людини в усіх частинах світу; 

l) визнаючи важливість міжнародного співробітництва для поліпшення умов 
життя інвалідів у кожній країні, особливо в країнах, що розвиваються; 

m) визнаючи цінний нинішній і потенційний внесок інвалідів у загальний 
добробут і багатоманітність їхніх місцевих товариств і ту обставину, що сприяння 
повному здійсненню інвалідами своїх прав людини та основоположних свобод, а 
також повноцінній участі інвалідів дасть змогу зміцнити в них почуття причетності 
й досягти значних успіхів у людському, соціальному та економічному розвитку 
суспільства та викоріненні убогості; 

n) визнаючи, що для інвалідів важливою є їхня особиста самостійність і 
незалежність, зокрема свобода робити власний вибір; 

o) уважаючи, що інваліди повинні мати можливість активної залученості до 
процесів ухвалення рішень стосовно стратегій і програм, зокрема тих, які 
безпосередньо стосуються їх; 

p) будучи занепокоєними важкими умовами, на які натрапляють інваліди, які 
піддаються численним або загостреним формам дискримінації за ознакою раси, 
кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних та інших переконань, 
національного, етнічного, аборигенного чи соціального походження, майнового 
стану, народження, віку або іншої обставини; 

q) визнаючи, що жінки-інваліди й дівчата-інваліди як удома, так і поза ним 
нерідко піддаються більшому ризикові насилля, травмування або наруги, 
недбалого чи зневажливого ставлення, поганого поводження або експлуатації; 

r) визнаючи, що діти-інваліди повинні в повному обсязі користуватися всіма 
правами людини й основоположними свободами нарівні з іншими дітьми, і 
нагадуючи у зв’язку із цим про зобов’язання, узяті на себе державами – учасницями 
Конвенції про права дитини; 

s) наголошуючи на необхідності врахування гендерного аспекту в усіх 
зусиллях зі сприяння повному здійсненню інвалідами прав людини й 
основоположних свобод; 

t) наголошуючи на тому факті, що більшість інвалідів живе в умовах 
убогості, і визнаючи у зв’язку із цим гостру необхідність займатися проблемою 
негативного впливу убогості на інвалідів; 

u) беручи до уваги, що обстановка миру та безпеки, заснована на повній 
повазі до цілей і принципів, викладених у Статуті Організації Об’єднаних Націй, і 
на дотриманні застосовних угод у галузі прав людини, є неодмінною умовою для 
повного захисту інвалідів, зокрема під час збройних конфліктів й іноземної 
окупації; 

v) визнаючи, що важливою є доступність фізичного, соціального, 
економічного та культурного оточення, охорони здоров’я та освіти, а також 
інформації та зв’язку, оскільки вона дає змогу інвалідам повною мірою 
користуватися всіма правами людини й основоположними свободами; 
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w) беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи зобов’язання стосовно 
інших людей і того колективу, до якого вона належить, повинна добиватися 
заохочення й дотримання прав, що визнаються в Міжнародному біллі про права 
людини; 

x) будучи переконаними в тому, що сім’я є природним і основним осередком 
суспільства та має право на захист з боку суспільства й держави та що інваліди й 
члени їхніх сімей повинні отримувати необхідний захист і допомогу, які дають 
змогу сім’ям робити внесок у справу повного й рівного користування правами 
інвалідів; 

y) будучи переконаними в тому, що всеосяжна та єдина міжнародна 
конвенція про заохочення та захист прав і достоїнства інвалідів стане важливим 
внеском у подолання глибоко несприятливого соціального становища інвалідів і в 
розширення їхньої участі в громадському, політичному, економічному, 
соціальному та культурному житті за рівних можливостей - як у розвинутих 
країнах, так і в країнах, що розвиваються; 

домовилися про таке: 
Стаття 1 
Мета 
Мета цієї Конвенції полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного й 

рівного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод, 
а також у заохоченні поважання притаманного їм достоїнства. 

До інвалідів належать особи зі стійкими фізичними, психічними, 
інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які під час взаємодії з різними 
бар’єрами можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства 
нарівні з іншими. 

Стаття 2 
Визначення 
Для цілей цієї Конвенції: 
«спілкування» включає використання мов, текстів, абетки Брайля, 

тактильного спілкування, великого шрифту, доступних мультимедійних засобів, 
так само, як і друкованих матеріалів, аудіозасобів, звичайної мови, читців, а також 
підсилювальних і альтернативних методів, способів та форматів спілкування, 
зокрема доступної інформаційно-комунікаційної технології; 

«мова» включає мовленнєві й жестові мови та інші форми немовленнєвих 
мов; 

«дискримінація за ознакою інвалідності» означає будь-яке розрізнення, 
виключення чи обмеження з причини інвалідності, метою або результатом якого є 
применшення або заперечення визнання, реалізації або здійснення нарівні з 
іншими всіх прав людини й основоположних свобод у політичній, економічній, 
соціальній, культурній, цивільній чи будь-якій іншій сфері. Вона включає всі 
форми дискримінації, у тому числі відмову в розумному пристосуванні; 

«розумне пристосування» означає внесення, коли це потрібно в конкретному 
випадку, необхідних і підхожих модифікацій і коректив, що не стають непомірним 
чи невиправданим тягарем, для цілей забезпечення реалізації або здійснення 
інвалідами нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод; 
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«універсальний дизайн» означає дизайн предметів, обстановок, програм та 
послуг, покликаний зробити їх максимально можливою мірою придатними для 
використання для всіх людей без необхідності адаптації чи спеціального дизайну. 
«Універсальний дизайн» не виключає допоміжних пристроїв для конкретних груп 
інвалідів, де це необхідно. 

Стаття 3 
Загальні принципи 
Принципами цієї Конвенції є: 
a) повага до притаманного людині достоїнства, її особистої самостійності, 

зокрема свободи робити власний вибір, і незалежності; 
b) недискримінація; 
c) повне й ефективне залучення та включення до суспільства; 
d) повага до особливостей інвалідів і прийняття їх як компонента людської 

різноманітності й частини людства; 
e) рівність можливостей; 
f) доступність; 
g) рівність чоловіків і жінок; 
h) повага до таких здібностей дітей-інвалідів, які розвиваються, і повага до 

права дітей-інвалідів зберігати свою індивідуальність. 
Стаття 4 
Загальні зобов’язання 
1. Держави-учасниці зобов’язуються забезпечувати й заохочувати повну 

реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод всіма інвалідами без будь-
якої дискримінації за ознакою інвалідності. Із цією метою держави-учасниці 
зобов’язуються: 

a) вживати всіх належних законодавчих, адміністративних та інших заходів 
для здійснення прав, що визнаються в цій Конвенції; 

b) вживати всіх належних заходів, зокрема законодавчих, для зміни чи 
скасування існуючих законів, постанов, звичаїв та підвалин, які є 
дискримінаційними стосовно інвалідів; 

c) ураховувати в усіх стратегіях і програмах захисту і заохочення прав 
людини інвалідів; 

d) утримуватися від будь-яких дій або методів, які не узгоджуються із цією 
Конвенцією, і забезпечувати, щоб державні органи та установи діяли відповідно до 
цієї Конвенції; 

e) уживати всіх належних заходів для усунення дискримінації за ознакою 
інвалідності з боку будь-якої особи, організації або приватного підприємства; 

f) проводити або заохочувати дослідну та конструкторську розробку товарів, 
послуг, устаткування та об’єктів універсального дизайну (який визначено в статті 2 
цієї Конвенції), пристосування яких до конкретних потреб інваліда вимагало б 
якомога меншої адаптації й мінімальних витрат, сприяти наявності й 
використанню їх, а також просувати ідею універсального дизайну під час 
вироблення стандартів і керівних орієнтирів; 

g) проводити або заохочувати дослідну та конструкторську розробку, а також 
сприяти наявності й використанню нових технологій, зокрема інформаційно-
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комунікаційних технологій, засобів, що полегшують мобільність, обладнання та 
допоміжних технологій, підхожих для інвалідів, приділяючи першочергову увагу 
недорогим технологіям; 

h) надавати інвалідам доступну інформацію про засоби, що полегшують 
мобільність, обладнання та допоміжні технології, зокрема нові технології, а також 
інші форми допомоги, допоміжні послуги та об’єкти; 

i) заохочувати викладання спеціалістам і персоналу, що працюють з 
інвалідами, прав, які визнаються в цій Конвенції, щоб удосконалювати надання 
гарантованих цими правами допомоги та послуг. 

2. Що стосується економічних, соціальних та культурних прав, то кожна 
держава-учасниця зобов’язується вживати, максимально залучаючи наявні в неї 
ресурси, а у випадку необхідності - удаючися до міжнародного співробітництва, 
заходів для поступового досягнення повної реалізації цих прав без шкоди для тих 
сформульованих у цій Конвенції зобов’язань, які є безпосередньо застосовними 
відповідно до міжнародного права. 

3. Під час розробки й застосування законодавства й стратегій, спрямованих 
на виконання цієї Конвенції, і в рамках інших процесів ухвалення рішень з питань, 
що стосуються інвалідів, держави-учасниці тісно консультуються з інвалідами, 
зокрема дітьми-інвалідами, й активно залучають їх через організації, що їх 
представляють. 

4. Ніщо в цій Конвенції не зачіпає будь-яких положень, які більшою мірою 
сприяють реалізації прав інвалідів і можуть міститися в законах держави-учасниці 
або нормах міжнародного права, що є чинними в цій державі. Не допускається 
жодне обмеження чи применшення будь-яких прав людини й основоположних 
свобод, що визнаються або існують у будь-якій державі - учасниці цієї Конвенції 
на підставі закону, конвенцій, правил або звичаїв, під приводом, що в цій 
Конвенції не визнаються такі права чи свободи або що в ній вони визнаються в 
меншому обсязі. 

5. Положення цієї Конвенції поширюються на всі частини федеративних 
держав без жодних обмежень чи вилучень. 

Стаття 5 
Рівність і недискримінація 
1. Держави-учасниці визнають, що всі особи є рівними перед законом і за 

ним та мають право на рівний захист закону й рівне користування ним без будь-
якої дискримінації. 

2. Держави-учасниці забороняють будь-яку дискримінацію за ознакою 
інвалідності й гарантують інвалідам рівний та ефективний правовий захист від 
дискримінації на будь-якому ґрунті. 

3. Для заохочення рівності й усунення дискримінації держави-учасниці 
вживають усіх належних заходів для забезпечення розумного пристосування. 

4. Конкретні заходи, необхідні для прискорення чи досягнення фактичної 
рівності інвалідів, не вважаються дискримінацією за змістом цієї Конвенції. 

Стаття 6 
Жінки-інваліди 
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1. Держави-учасниці визнають, що жінки-інваліди та дівчата-інваліди 
піддаються множинній дискримінації, й у зв’язку із цим уживають заходів для 
забезпечення повного й рівного здійснення ними всіх прав людини й 
основоположних свобод. 

2. Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення 
всебічного розвитку, поліпшення становища та розширення прав і можливостей 
жінок, щоб гарантувати їм здійснення й реалізацію прав людини й 
основоположних свобод, закріплених у цій Конвенції. 

Стаття 7 
Діти-інваліди 
1. Держави-учасниці вживають усіх необхідних заходів для забезпечення 

повного здійснення дітьми-інвалідами всіх прав людини й основоположних 
свобод нарівні з іншими дітьми. 

2. В усіх діях стосовно дітей-інвалідів першочергова увага приділяється 
вищим інтересам дитини. 

3. Держави-учасниці забезпечують, щоб діти-інваліди мали право вільно 
висловлювати з усіх питань, що їх зачіпають, свої погляди, які отримують належну 
вагомість, відповідну їхньому вікові та зрілості, нарівні з іншими дітьми й 
отримувати допомогу, яка відповідає інвалідності та вікові, у реалізації цього права. 

Стаття 8 
Просвітно-виховна робота 
1. Держави-учасниці зобов’язуються вживати невідкладних, ефективних та 

належних заходів, щоб: 
a) підвищувати освіченість усього суспільства, зокрема на рівні сім’ї, у 

питаннях інвалідності й зміцнювати повагу до прав і достоїнства інвалідів; 
b) вести боротьбу зі стереотипами, забобонами та шкідливими звичаями 

стосовно інвалідів, зокрема на ґрунті статевої належності й віку, в усіх сферах 
життя; 

c) пропагувати потенціал і внесок інвалідів. 
2. Уживані із цією метою заходи включають: 
a) розгортання та ведення ефективних суспільно-просвітних кампаній, 

покликаних: 
i) виховувати сприйнятливість до прав інвалідів; 
ii) заохочувати позитивні уявлення про інвалідів і глибше розуміння їх 

суспільством; 
iii) сприяти визнанню навичок, достоїнств і здібностей інвалідів, а також 

їхнього внеску на робочому місці та на ринку праці; 
b) виховання на всіх рівнях системи освіти, зокрема в усіх дітей починаючи з 

раннього віку, шанобливого ставлення до прав інвалідів; 
c) спонукання всіх органів масової інформації до такого зображення 

інвалідів, яке узгоджується з метою цієї Конвенції; 
d) просування виховно-ознайомчих програм, присвячених інвалідам та їхнім 

правам. 
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Стаття 9 
Доступність 
1. Щоб надати інвалідам можливість вести незалежний спосіб життя й 

усебічно брати участь у всіх аспектах життя, держави-учасниці вживають належних 
заходів для забезпечення інвалідам доступу нарівні з іншими до фізичного 
оточення, до транспорту, до інформації та зв’язку, зокрема інформаційно-
комунікаційних технологій і систем, а також до інших об’єктів і послуг, відкритих 
або таких, що надаються населенню, як у міських, так і в сільських районах. Ці 
заходи, які включають виявлення й усунення перепон і бар’єрів, що 
перешкоджають доступності, повинні поширюватися, зокрема: 

a) на будинки, дороги, транспорт й інші внутрішні та зовнішні об’єкти, 
зокрема школи, житлові будинки, медичні установи та робочі місця; 

b) на інформаційні, комунікаційні та інші служби, зокрема електронні 
служби та екстрені служби. 

2. Держави-учасниці вживають також належних заходів для того, щоб: 
a) розробляти мінімальні стандарти й керівні орієнтири, що передбачають 

доступність об’єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються населенню, 
уводити їх у дію та стежити за дотриманням їх; 

b) забезпечувати, щоб приватні підприємства, які пропонують об’єкти й 
послуги, відкриті або такі, що надаються населенню, ураховували всі аспекти 
доступності для інвалідів; 

c) організовувати для всіх залучених сторін інструктаж з проблем 
доступності, на які натрапляють інваліди; 

d) оснащувати будинки та інші об’єкти, відкриті для населення, знаками, 
виконаними абеткою Брайля у формі, що легко читається і є зрозумілою; 

e) надавати різні види послуг помічників і посередників, зокрема 
провідників, читців і професійних сурдоперекладачів, для полегшення доступності 
будинків та інших об’єктів, відкритих для населення; 

f) розвивати інші належні форми надання інвалідам допомоги та підтримки, 
що забезпечують їм доступ до інформації; 

g) заохочувати доступ інвалідів до нових інформаційно-комунікаційних 
технологій і систем, зокрема Інтернету; 

h) заохочувати проектування, розробку, виробництво й поширення первісно 
доступних інформаційно-комунікаційних технологій і систем, так щоб доступність 
цих технологій і систем досягалася за мінімальних витрат. 

Стаття 10 
Право на життя 
Держави-учасниці знову підтверджують невід’ємне право кожної людини на 

життя й уживають усіх необхідних заходів для забезпечення його ефективного 
здійснення інвалідами нарівні з іншими. 

Стаття 11 
Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації 
Держави-учасниці вживають відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним 

правом, зокрема міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом з 
прав людини, усіх необхідних заходів для забезпечення захисту й безпеки інвалідів 
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у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних гуманітарних 
ситуаціях та під час стихійних лих. 

Стаття 12 
Рівність перед законом 
1. Держави-учасниці підтверджують, що кожний інвалід, де б він не 

знаходився, має право на рівний правовий захист. 
2. Держави-учасниці визнають, що інваліди мають правоздатність нарівні з 

іншими в усіх аспектах життя. 
3. Держави-учасниці вживають належних заходів для надання інвалідам 

доступу до підтримки, якої вони можуть потребувати під час реалізації своєї 
правоздатності. 

4. Держави-учасниці забезпечують, щоб усі заходи, пов’язані з реалізацією 
правоздатності, передбачали належні та ефективні гарантії недопущення 
зловживань відповідно до міжнародного права з прав людини. Такі гарантії 
повинні забезпечувати, щоб заходи, пов’язані з реалізацією правоздатності, 
орієнтувалися на повагу до прав, волі та переваг особи, були вільні від конфлікту 
інтересів і недоречного впливу, були домірні обставинам цієї особи й пристосовані 
до них, застосовувалися протягом якомога меншого строку й регулярно 
перевірялися компетентним, незалежним та безстороннім органом чи судовою 
інстанцією. Ці гарантії повинні бути домірні тій мірі, якою такі заходи зачіпають 
права та інтереси цієї особи. 

5. З урахуванням положень цієї статті держави-учасниці вживають усіх 
належних і ефективних заходів для забезпечення рівних прав інвалідів на 
володіння майном і його успадкування, на управління власними фінансовими 
справами, а також на рівний доступ до банківських позик, іпотечних кредитів та 
інших форм фінансового кредитування й забезпечують, щоб інваліди не 
позбавлялися довільно свого майна. 

Стаття 13 
Доступ до правосуддя 
1. Держави-учасниці забезпечують інвалідам нарівні з іншими ефективний 

доступ до правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та відповідні вікові 
корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і 
опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного 
процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях попереднього 
провадження. 

2. Щоб сприяти забезпеченню інвалідам ефективного доступу до 
правосуддя, держави-учасниці сприяють належному навчанню осіб, які працюють 
у сфері здійснення правосуддя, зокрема в поліції та пенітенціарній системі. 

Стаття 14 
Свобода та особиста недоторканність 
1. Держави-учасниці забезпечують, щоб інваліди нарівні з іншими: 
a) користувалися правом на свободу та особисту недоторканність; 
b) не позбавлялися волі незаконно чи довільно й щоб будь-яке позбавлення 

волі відповідало законові, а наявність інвалідності в жодному випадку не ставала 
підставою для позбавлення волі. 
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2. Держави-учасниці забезпечують, щоб у випадку, коли на підставі якої-
небудь процедури інваліди позбавляються волі, у них нарівні з іншими були 
гарантії, що узгоджуються з міжнародним правом з прав людини, і щоб 
поводження з ними відповідало цілям і принципам цієї Конвенції, зокрема 
забезпечення розумного пристосування. 

Стаття 15 
Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження та покарання 
1. Ніхто не повинен піддаватися катуванням або жорстоким, нелюдським чи 

таким, що принижують його гідність, поводженню або покаранню. Зокрема, 
жодна особа не повинна без власної вільної згоди піддаватися медичним чи 
науковим дослідам. 

2. Держави-учасниці вживають усіх ефективних законодавчих, 
адміністративних, судових чи інших заходів для того, щоб інваліди нарівні з 
іншими не піддавалися катуванням або жорстоким, нелюдським чи таким, що 
принижують гідність, видам поводження та покарання. 

Стаття 16 
Свобода від експлуатації, насилля та наруги 
1. Держави-учасниці вживають усіх належних законодавчих, 

адміністративних, соціальних, просвітних та інших заходів для захисту інвалідів як 
удома, так і поза ним від усіх форм експлуатації, насилля та наруги, зокрема від тих 
їхніх аспектів, які мають гендерне підґрунтя. 

2. Держави-учасниці вживають також усіх належних заходів для 
недопущення всіх форм експлуатації, насилля та наруги, забезпечуючи, зокрема, 
підхожі форми надання допомоги і підтримки, яка враховує віково-статеву 
специфіку інвалідів, їхнім сім’ям та особам, які здійснюють догляд за інвалідами, 
зокрема шляхом ознайомлення й освіти з питання про те, як уникати проявів 
експлуатації, насилля та наруги, визначати їх та повідомляти про них. Держави-
учасниці забезпечують, щоб послуги з надання захисту надавалися з урахуванням 
віково-статевої специфіки й фактора інвалідності. 

3. Прагнучи запобігати проявам усіх форм експлуатації, насилля та наруги, 
держави-учасниці забезпечують, щоб усі установи та програми, призначені для 
обслуговування інвалідів, перебували під ефективним наглядом з боку незалежних 
органів. 

4. Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для сприяння 
фізичному, когнітивному та психологічному відновленню, реабілітації та 
соціальній реінтеграції інвалідів, які стали жертвами будь-якої форми експлуатації, 
насилля чи наруги, зокрема шляхом услуговування з надання захисту. Такі 
відновлення та реінтеграція відбуваються в обстановці, що сприяє зміцненню 
здоров’я, благополуччя, самоповаги, достоїнства та самостійності відповідної 
особи, і здійснюються з урахуванням потреб, зумовлених віково-статевою 
специфікою. 

5. Держави-учасниці приймають ефективні законодавство та стратегії, 
зокрема орієнтовані на жінок і дітей, для забезпечення того, щоб випадки 
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експлуатації, насилля та наруги стосовно інвалідів виявлялися, розслідувалися та в 
належних випадках переслідувалися. 

Стаття 17 
Захист особистої цілісності 
Кожний інвалід має право на повагу до його фізичної та психічної цілісності 

нарівні з іншими. 
Стаття 18 
Свобода пересування та громадянство 
1. Держави-учасниці визнають права інвалідів на свободу пересування, на 

свободу вибору місця проживання та на громадянство нарівні з іншими, зокрема 
шляхом забезпечення того, щоб інваліди: 

a) мали право набувати й змінювати громадянство та не позбавлялися свого 
громадянства довільно чи з причини інвалідності; 

b) не позбавлялися, з причини інвалідності, можливості отримувати 
документи, що підтверджують їхнє громадянство, чи будь-які інші документи, що 
посвідчують їхню особу, володіти такими документами й користуватися ними чи 
використовувати відповідні процедури, наприклад імміграційні, які можуть бути 
необхідні для полегшення здійснення права на свободу пересування; 

c) мали право вільно залишати будь-яку країну, зокрема власну; 
d) не позбавлялися довільно або з причини інвалідності права на в’їзд до 

власної країни. 
2. Діти-інваліди реєструються відразу після народження та з моменту 

народження мають право на ім’я та на набуття громадянства, а також 
найможливішою мірою право знати своїх батьків і право на їхню турботу. 

Стаття 19 
Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти 
Держави - учасниці цієї Конвенції визнають рівне право всіх інвалідів жити у 

звичайних місцях проживання, коли варіанти вибору є рівними з іншими людьми, 
і вживають ефективних і належних заходів для того, щоб сприяти повній реалізації 
інвалідами цього права та повному включенню й залученню їх до місцевої 
спільноти, зокрема забезпечуючи, щоб: 

a) інваліди мали можливість вибирати нарівні з іншими людьми своє місце 
проживання й те, де й з ким проживати, і не були зобов’язані проживати в якихось 
визначених житлових умовах; 

b) інваліди мали доступ до різного роду послуг, що надаються вдома, за 
місцем проживання, та інших допоміжних послуг на базі місцевої спільноти, 
зокрема персональної допомоги, необхідної для підтримки життя в місцевій 
спільноті й уключення до неї, а також для недопущення ізоляції або сегрегації від 
місцевої спільноти; 

c) послуги та об’єкти колективного користування, призначені для населення 
в цілому, були рівною мірою доступні для інвалідів і відповідали їхнім потребам. 
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Стаття 20 
Індивідуальна мобільність 
Держави-учасниці вживають ефективних заходів для забезпечення 

індивідуальної мобільності інвалідів з максимально можливим ступенем їхньої 
самостійності, зокрема шляхом: 

a) сприяння індивідуальній мобільності інвалідів вибраним ними способом, у 
вибраний ними час та за доступною ціною; 

b) полегшення доступу інвалідів до якісних засобів, що полегшують 
мобільність, пристроїв, допоміжних технологій та послуг помічників і 
посередників, зокрема за рахунок надання їх за доступною ціною; 

c) навчання інвалідів та кадрів спеціалістів, що з ними працюють, навичкам 
мобільності; 

d) спонукання підприємств, що займаються виробництвом засобів, які 
полегшують мобільність, пристроїв та допоміжних технологій, до врахування всіх 
аспектів мобільності інвалідів. 

Стаття 21 
Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації 
Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення того, 

щоб інваліди могли користуватися правом на свободу висловлення думки та 
переконань, зокрема свободу шукати, отримувати й поширювати інформацію та 
ідеї нарівні з іншими, користуючися за власним вибором усіма формами 
спілкування, визначеними в статті 2 цієї Конвенції, зокрема шляхом: 

a) забезпечення інвалідів інформацією, призначеною для широкої публіки, у 
доступних форматах і з використанням технологій, що враховують різні форми 
інвалідності, своєчасно й без додаткової плати; 

b) прийняття та сприяння використанню в офіційних відносинах: жестових 
мов, абетки Брайля, підсилювальних і альтернативних способів спілкування й усіх 
інших доступних способів, методів та форматів спілкування за вибором інвалідів; 

c) активного спонукання приватних підприємств, що надають послуги 
широкій публіці, зокрема через Інтернет, до надання інформації та послуг у 
доступних і придатних для інвалідів форматах; 

d) спонукання засобів масової інформації, зокрема тих, що надають 
інформацію через Інтернет, до перетворення своїх послуг на доступні для 
інвалідів; 

e) визнання й заохочення використання жестових мов. 
Стаття 22 
Недоторканність приватного життя 
1. Незалежно від місця проживання чи житлових умов жодний інвалід не 

повинен наражатися на довільне чи незаконне посягання на недоторканність його 
приватного життя, сім’ї, житла чи листування та інших видів спілкування або на 
незаконні нападки на його честь і репутацію. Інваліди мають право на захист 
закону від таких посягань або нападок. 

2. Держави-учасниці охороняють конфіденційність відомостей про особу, 
стан здоров’я та реабілітацію інвалідів нарівні з іншими. 
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Стаття 23 
Повага до дому та сім’ї 
1. Держави-учасниці вживають ефективних і належних заходів для усунення 

дискримінації стосовно інвалідів у всіх питаннях, що стосуються шлюбу, сім’ї, 
батьківства, материнства та особистих взаємин, нарівні з іншими, прагнучи при 
цьому забезпечити, щоб: 

a) визнавалося право всіх інвалідів, які досягли шлюбного віку, укладати 
шлюб і створювати сім’ю на підставі вільної та повної згоди тих, хто одружується; 

b) визнавалися права інвалідів на вільне й відповідальне прийняття рішень 
про кількість дітей та інтервали між їхнім народженням і на доступ до інформації, 
що відповідає їхньому вікові, та до освіти в питаннях репродуктивної поведінки та 
планування сім’ї, а також надавалися засоби, які дають їм змогу здійснювати ці 
права; 

c) інваліди, зокрема діти, нарівні з іншими зберігали свою фертильність. 
2. Держави-учасниці забезпечують права та обов’язки інвалідів стосовно 

опікунства, піклування, опіки, усиновлення дітей чи аналогічних інститутів, коли ці 
поняття є в національному законодавстві; в усіх випадках першочергове значення 
мають вищі інтереси дитини. Держави-учасниці надають інвалідам належну 
допомогу у виконанні ними своїх обов’язків виховувати дітей. 

3. Держави-учасниці забезпечують, щоб діти-інваліди мали рівні права 
стосовно сімейного життя. Для реалізації цих прав і недопущення приховування 
дітей-інвалідів, залишення їх, ухиляння від догляду за ними та сегрегації їх держави-
учасниці зобов’язуються від самого початку забезпечувати дітей-інвалідів та їхні 
сім’ї всебічною інформацією, послугами та підтримкою. 

4. Держави-учасниці забезпечують, щоб дитина не розлучалася зі своїми 
батьками проти їхньої волі, за винятком випадків, коли піднаглядні судові 
компетентні органи відповідно до застосовних законів та процедур визначають, 
що таке розлучення є необхідним з огляду на вищі інтереси дитини. За жодних 
обставин дитина не може бути розлучена з батьками з причини інвалідності або 
самої дитини, або одного чи обох батьків. 

5. Держави-учасниці зобов’язуються у випадку, коли найближчі родичі не в 
змозі забезпечити догляд за дитиною-інвалідом, докладати всіх зусиль для того, 
щоб організувати альтернативний догляд за рахунок залучення більш дальніх 
родичів, а у випадку відсутності такої можливості - за рахунок створення сімейних 
умов для проживання дитини в місцевій спільноті. 

Стаття 24 
Освіта 
1. Держави-учасниці визнають право інвалідів на освіту. Для цілей реалізації 

цього права без дискримінації й на підставі рівності можливостей держави-
учасниці забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання протягом 
усього життя, прагнучи при цьому: 

a) до повного розвитку людського потенціалу, а також почуття достоїнства 
та самоповаги та до посилення поваги до прав людини, основоположних свобод і 
людської багатоманітності; 
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b) до розвитку особистості, талантів і творчості інвалідів, а також їхніх 
розумових і фізичних здібностей у найповнішому обсязі; 

c) до надання інвалідам можливості брати ефективну участь у житті вільного 
суспільства; 

2. Під час реалізації цього права держави-учасниці забезпечують, щоб: 
a) інваліди не виключалися через інвалідність із системи загальної освіти, а 

діти-інваліди - із системи безплатної та обов’язкової початкової або середньої 
освіти; 

b) інваліди мали нарівні з іншими доступ до інклюзивної, якісної та 
безплатної початкової й середньої освіти в місцях свого проживання; 

c) забезпечувалося розумне пристосування, що враховує індивідуальні 
потреби; 

d) інваліди отримували всередині системи загальної освіти необхідну 
підтримку для полегшення їхнього ефективного навчання; 

e) в умовах, які максимально сприяють засвоєнню знань і соціальному 
розвиткові, відповідно до мети повного охоплення вживались ефективні заходи з 
організації індивідуалізованої підтримки. 

3. Держави-учасниці надають інвалідам можливість засвоювати життєві та 
соціалізаційні навички, щоб полегшити їхню повну й рівну участь в процесі освіти 
і як членів місцевої спільноти. Держави-учасниці вживають у цьому напрямі 
належних заходів, зокрема: 

a) сприяють засвоєнню абетки Брайля, альтернативних шрифтів, 
підсилювальних та альтернативних методів, способів і форматів спілкування, а 
також навичок орієнтації та мобільності й сприяють підтримці з боку однолітків і 
наставництву; 

b) сприяють засвоєнню жестової мови та заохоченню мовної самобутності 
глухих; 

c) забезпечують, щоб навчання осіб, зокрема дітей, які є сліпими, глухими чи 
сліпоглухими, здійснювалося з допомогою найбільш підхожих для інваліда мов, 
методів і способів спілкування і в обстановці, яка максимально сприяє засвоєнню 
знань і соціальному розвиткові. 

4. Щоб сприяти забезпеченню реалізації цього права, держави-учасниці 
вживають належних заходів для залучення до роботи вчителів, зокрема й учителів-
інвалідів, які володіють жестовою мовою та (чи) абеткою Брайля, та для навчання 
спеціалістів і персоналу, що працюють на всіх рівнях системи освіти. Таке 
навчання охоплює освіту в питаннях інвалідності й використання підхожих 
підсилювальних і альтернативних методів, способів та форматів спілкування, 
навчальних методик і матеріалів для надання підтримки інвалідам. 

5. Держави-учасниці забезпечують, щоб інваліди могли мати доступ до 
загальної вищої освіти, професійного навчання, освіти для дорослих і навчання 
протягом усього життя без дискримінації та нарівні з іншими. Із цією метою 
держави-учасниці забезпечують, щоб для інвалідів забезпечувалося розумне 
пристосування. 
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Стаття 25 
Здоров’я 
Держави-учасниці визнають, що інваліди мають право на найбільш 

досяжний рівень здоров’я без дискримінації за ознакою інвалідності. Держави-
учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення доступу інвалідів до 
послуг у сфері охорони здоров’я, які враховують гендерну специфіку, у тому числі 
до реабілітації за станом здоров’я. Зокрема, держави-учасниці: 

a) забезпечують інвалідам той самий набір, якість і рівень безплатних або 
недорогих послуг і програм з охорони здоров’я, що й іншим особам, зокрема у 
сфері сексуального та репродуктивного здоров’я та за державними програмами 
охорони здоров’я, що пропонуються населенню; 

b) надають ті послуги у сфері охорони здоров’я, які необхідні інвалідам 
безпосередньо з причини їхньої інвалідності, зокрема послуги з ранньої 
діагностики, а в підхожих випадках - корекції та послуги, покликані звести до 
мінімуму та запобігти подальшому виникненню інвалідності, зокрема серед дітей і 
людей похилого віку; 

c) організують ці послуги у сфері охорони здоров’я якомога ближче до місць 
безпосереднього проживання цих людей, зокрема в сільських районах; 

d) вимагають, щоб спеціалісти з охорони здоров’я надавали інвалідам 
послуги такої самої якості, що й іншим особам, зокрема на підставі вільної та 
поінформованої згоди через, серед іншого, підвищення обізнаності стосовно прав 
людини, достоїнства, самостійності й потреб інвалідів за рахунок навчання та 
прийняття етичних стандартів для державної та приватної охорони здоров’я; 

e) забороняють дискримінацію стосовно інвалідів під час надання 
медичного страхування та страхування життя, якщо останнє дозволене 
національним правом, і передбачають, що воно надається на справедливих і 
розумних засадах; 

f) не допускають дискримінаційної відмови в охороні здоров’я чи послугах у 
цій галузі чи отриманні їжі або рідин з причини інвалідності. 

Стаття 26 
Абілітація та реабілітація 
1. Держави-учасниці вживають, зокрема за підтримки з боку інших інвалідів, 

ефективних і належних заходів для того, щоб надати інвалідам можливість для 
досягнення й збереження максимальної незалежності, повних фізичних, 
розумових, соціальних та професійних здібностей і повного включення й 
залучення до всіх аспектів життя. Із цією метою держави-учасниці організовують, 
зміцнюють та розширюють комплексні абілітаційні та реабілітаційні послуги й 
програми, особливо у сфері охорони здоров’я, зайнятості, освіти й соціального 
обслуговування, таким чином, щоб ці послуги та програми: 

a) починали реалізуватися якомога раніше й ґрунтувалися на 
багатопрофільній оцінці потреб і сильних сторін індивіда; 

b) сприяли залученню та включенню до місцевої спільноти й до всіх 
аспектів життя суспільства, мали добровільний характер і були доступні для 
інвалідів якомога ближче до місць їхнього безпосереднього проживання, зокрема в 
сільських районах. 
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2. Держави-учасниці заохочують розвиток початкового й подальшого 
навчання спеціалістів і персоналу, які працюють у сфері абілітаційних і 
реабілітаційних послуг. 

3. Держави-учасниці заохочують наявність, знання та використання 
допоміжних пристроїв і технологій, що стосуються абілітації й реабілітації та 
призначені для інвалідів. 

Стаття 27 
Праця та зайнятість 
1. Держави-учасниці визнають право інвалідів на працю нарівні з іншими; 

воно включає право на отримання можливості заробляти собі на життя працею, 
яку інвалід вільно вибрав чи на яку він вільно погодився, в умовах, коли ринок 
праці та виробниче середовище є відкритими, інклюзивними та доступними для 
інвалідів. Держави-учасниці забезпечують і заохочують реалізацію права на 
працю, зокрема тими особами, які отримують інвалідність під час трудової 
діяльності, шляхом ужиття, у тому числі в законодавчому порядку, належних 
заходів, спрямованих, зокрема, на таке: 

a) заборону дискримінації за ознакою інвалідності стосовно всіх питань, які 
стосуються всіх форм зайнятості, зокрема умов прийому на роботу, наймання та 
зайнятості, збереження роботи, просування по службі та безпечних і здорових 
умов праці; 

b) захист прав інвалідів нарівні з іншими на справедливі й сприятливі умови 
праці, зокрема рівні можливості й рівну винагороду за працю рівної цінності, 
безпечні та здорові умови праці, зокрема захист від домагань, та задоволення скарг; 

c) забезпечення того, щоб інваліди могли здійснювати свої трудові й 
профспілкові права нарівні з іншими; 

d) надання інвалідам можливості для ефективного доступу до загальних 
програм технічної та професійної орієнтації, служб працевлаштування та 
професійного й безперервного навчання; 

e) розширення на ринку праці можливостей для працевлаштування інвалідів 
та просування їх по службі, а також надання допомоги в пошуку, отриманні, 
збереженні та відновленні роботи; 

f) розширення можливостей для індивідуальної трудової діяльності, 
підприємництва, розвитку кооперативів і організації власної справи; 

g) наймання інвалідів у державному секторі; 
h) стимулювання наймання інвалідів у приватному секторі за допомогою 

належних стратегій і заходів, які можуть уключати програми позитивних дій, 
стимули та інші заходи; 

i) забезпечення інвалідам розумного пристосування робочого місця; 
j) заохочення набуття інвалідами досвіду роботи в умовах відкритого ринку 

праці; 
k) заохочення програм професійної та кваліфікаційної реабілітації, 

збереження робочих місць і повернення на роботу для інвалідів. 
2. Держави-учасниці забезпечують, щоб інваліди не утримувалися в рабстві 

чи в підневільному становищі й були захищені нарівні з іншими від примусової чи 
обов’язкової праці. 
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Стаття 28 
Достатній життєвий рівень та соціальний захист 
1. Держави-учасниці визнають право інвалідів на достатній життєвий рівень 

для них самих та їхніх сімей, що включає достатнє харчування, одяг та житло, і на 
безперервне поліпшення умов життя й уживають належних заходів для 
забезпечення та заохочення реалізації цього права без дискримінації за ознакою 
інвалідності. 

2. Держави-учасниці визнають право інвалідів на соціальний захист і на 
користування цим правом без дискримінації за ознакою інвалідності й уживають 
належних заходів для забезпечення та заохочення реалізації цього права, зокрема 
заходів: 

a) із забезпечення інвалідам рівного доступу до отримання чистої води та із 
забезпечення доступу до належних і недорогих послуг, пристроїв та іншої 
допомоги для задоволення потреб, пов’язаних з інвалідністю; 

b) із забезпечення інвалідам, зокрема жінкам, дівчатам і людям похилого віку 
з інвалідністю, доступу до програм соціального захисту й програм скорочення 
масштабів убогості; 

c) із забезпечення інвалідам та їхнім сім’ям, що живуть в умовах убогості, 
доступу до допомоги з боку держави з метою покриття витрат, пов’язаних з 
інвалідністю, зокрема належного навчання, консультування, фінансової допомоги 
та тимчасового патронажного догляду; 

d) із забезпечення інвалідам доступу до програм державного житла; 
e) із забезпечення інвалідам доступу до пенсійних допомоги та програм. 
Стаття 29 
Участь у політичному та суспільному житті 
Держави-учасниці гарантують інвалідам політичні права й можливість 

користуватися ними нарівні з іншими та зобов’язуються: 
a) забезпечувати, щоб інваліди могли брати ефективну й усебічну участь, 

прямо або через вільно обраних представників, у політичному й суспільному житті 
нарівні з іншими, зокрема мали право та можливість голосувати й бути обраними, 
зокрема шляхом: 

i) забезпечення того, щоб процедури, приміщення та матеріали для 
голосування були підхожими, доступними та легкими для розуміння й 
використання; 

ii) захисту права інвалідів на участь у таємному голосуванні на виборах і 
публічних референдумах без залякування та на висунення своїх кандидатур для 
виборів, на фактичне зайняття посад і виконання всіх публічних функцій на всіх 
рівнях державної влади - за сприяння використанню допоміжних і нових 
технологій, де це є доречним; 

iii) гарантування вільного волевиявлення інвалідів як виборців та із цією 
метою - задоволення, коли це необхідно, їхніх прохань про надання їм якою-
небудь особою за їхнім вибором допомоги в голосуванні; 

b) активно сприяти створенню обстановки, в якій інваліди могли б 
ефективно й усебічно брати участь в управлінні державними справами без 
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дискримінації та нарівні з іншими, і заохочувати їхню участь у державних справах, 
зокрема: 

i) участь у неурядових організаціях та об’єднаннях, робота яких пов’язана з 
державним і політичним життям країни, зокрема в діяльності політичних партій і 
керівництві ними; 

ii) створення організацій інвалідів і вступ до них для того, щоб представляти 
інвалідів на міжнародному, національному, регіональному та місцевому рівнях. 

 
Стаття 30 
Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та 

заняттях спортом 
1. Держави-учасниці визнають право інвалідів брати участь нарівні з іншими 

в культурному житті й уживають усіх належних заходів для забезпечення того, щоб 
інваліди: 

a) мали доступ до творів культури в доступних форматах; 
b) мали доступ до телевізійних програм, фільмів, театру та інших культурних 

заходів у доступних форматах; 
c) мали доступ до таких місць культурних заходів чи послуг, як театри, музеї, 

кінотеатри, бібліотеки й туристичні послуги, а також мали найможливішою мірою 
доступ до пам’ятників і об’єктів, що мають національну культурну значущість. 

2. Держави-учасниці вживають належних заходів для того, щоб надати 
інвалідам можливість розвивати й використовувати свій творчий, художній та 
інтелектуальний потенціал - не тільки для власного блага, а й для збагачення 
всього суспільства. 

3. Держави-учасниці роблять відповідно до міжнародного права всі належні 
кроки для забезпечення того, щоб закони про захист прав інтелектуальної 
власності не ставали невиправданим чи дискримінаційним бар’єром для доступу 
інвалідів до творів культури. 

4. Інваліди мають право нарівні з іншими на визнання й підтримку їхньої 
особливої культурної та мовної самобутності, зокрема жестових мов і культури 
глухих. 

5. Щоб надати інвалідам можливість брати участь нарівні з іншими у 
проведенні дозвілля та відпочинку й у спортивних заходах, держави-учасниці 
вживають належних заходів: 

a) для заохочення й пропаганди найповнішої участі інвалідів у 
загальнопрофільних спортивних заходах на всіх рівнях; 

b) для забезпечення того, щоб інваліди мали можливість організовувати 
спортивні та дозвільні заходи спеціально для інвалідів, розвивати їх і брати в них 
участь, і для сприяння у цьому зв’язку тому, щоб їм нарівні з іншими надавались 
належні навчання, підготовка та ресурси; 

c) для забезпечення того, щоб інваліди мали доступ до спортивних, 
рекреаційних і туристичних об’єктів; 

d) для забезпечення того, щоб діти-інваліди мали рівний з іншими дітьми 
доступ до участі в іграх, у проведенні дозвілля та відпочинку й у спортивних 
заходах, зокрема заходах у рамках шкільної системи; 
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e) для забезпечення того, щоб інваліди мали доступ до послуг тих, хто 
займається організацією дозвілля, туризму, відпочинку та спортивних заходів. 

Стаття 31 
Статистика та збирання даних 
1. Держави-учасниці зобов’язуються здійснювати збирання належної 

інформації, зокрема статистичних і дослідних даних, що дають їм змогу 
розробляти й здійснювати стратегії для цілей виконання цієї Конвенції. У ході 
збирання та зберігання цієї інформації належить: 

a) дотримуватись юридично встановлених гарантій, зокрема законодавства 
про захист даних, щоб забезпечити конфіденційність і недоторканність 
приватного життя інвалідів; 

b) дотримуватися міжнародновизнаних норм, які стосуються захисту прав 
людини й основоположних свобод, а також етичних принципів під час збирання 
й використання статистичних даних. 

2. Зібрана відповідно до цієї статті інформація дезагрегується відповідним 
чином і використовується для сприяння оцінці того, як держави-учасниці 
виконують свої зобов’язання за цією Конвенцією, а також для виявлення та 
усунення бар’єрів, на які інваліди натрапляють під час здійснення своїх прав. 

3. Держави-учасниці беруть на себе відповідальність за поширення цих 
статистичних даних і забезпечують доступність їх для інвалідів та інших осіб. 

Стаття 32 
Міжнародне співробітництво 
1. Держави-учасниці визнають важливість міжнародного співробітництва та 

його заохочення задля підтримки національних зусиль з реалізації цілей і завдань 
цієї Конвенції та вживають у цьому зв’язку належних і ефективних заходів по 
міжнародній лінії, а де це є доречним - у партнерстві з відповідними 
міжнародними та регіональними організаціями й громадянським суспільством, 
зокрема організаціями інвалідів. Такі заходи могли б, зокрема, уключати: 

a) забезпечення того, щоб міжнародне співробітництво, зокрема міжнародні 
програми розвитку, охоплювало інвалідів і було для них доступним; 

b) полегшення й підтримку зміцнення наявних можливостей, зокрема 
шляхом взаємного обміну інформацією, досвідом, програмами та передовими 
напрацюваннями; 

c) сприяння співробітництву в галузі досліджень і доступу до науково-
технічних знань; 

d) надання, де це є доречним, техніко-економічної допомоги, зокрема 
шляхом полегшення доступу до доступних і допоміжних технологій і шляхом 
взаємного обміну ними, а також через передачу технологій. 

2. Положення цієї статті не зачіпають обов’язку кожної держави-учасниці з 
виконання своїх зобов’язань відповідно до цієї Конвенції. 

Стаття 33 
Національне виконання та моніторинг 
1. Держави-учасниці відповідно до свого організаційного устрою 

призначають в уряді одну чи кілька інстанцій, що курирують питання, пов’язані з 
виконанням цієї Конвенції, і належним чином вивчають можливість заснування 
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або призначення в уряді координаційного механізму для сприяння відповідній 
роботі в різних секторах і на різних рівнях. 

2. Держави-учасниці відповідно до свого правового й адміністративного 
устрою підтримують, зміцнюють, призначають або засновують у себе структуру, 
яка включає, де це є доречним, один чи кілька незалежних механізмів, для 
заохочення, захисту й моніторингу виконання цієї Конвенції. Під час призначення 
або заснування такого механізму держави-учасниці беруть до уваги принципи, що 
стосуються статусу й функціонування національних установ, які займаються 
захистом і заохоченням прав людини. 

3. Громадянське суспільство, зокрема інваліди й організації, що їх 
представляють, у повному обсязі залучаються до процесу нагляду й беруть участь у 
ньому. 

Стаття 34 
Комітет з прав інвалідів 
1. Засновується Комітет з прав інвалідів (далі - Комітет), який виконує 

функції, передбачені нижче. 
2. У момент набрання чинності цією Конвенцією Комітет складається з 

дванадцяти експертів. Після ще шістдесяти ратифікацій Конвенції чи приєднань 
до неї членський склад Комітету збільшується на шість осіб, досягаючи максимуму 
- вісімнадцяти членів. 

3. Члени Комітету виступають від власної особи та мають високі моральні 
якості й визнану компетентність і досвід у галузі, що охоплюється цією 
Конвенцією. Під час висунення своїх кандидатів державам-учасницям 
пропонується належним чином ураховувати положення, сформульоване в пункті 3 
статті 4 цієї Конвенції. 

4. Члени Комітету обираються державами-учасницями, причому 
приділяється увага справедливому географічному розподілові, представництву 
різних форм цивілізації та основних правових систем, збалансованій 
представленості статей та участі експертів-інвалідів. 

5. Члени Комітету обираються таємним голосуванням зі списку кандидатів, 
висунутих державами-учасницями із числа своїх громадян, на засіданнях 
Конференції держав-учасниць. На цих засіданнях, на яких дві третини держав-
учасниць складають кворум, обраними до складу Комітету є ті кандидати, які 
отримали найбільшу кількість голосів і абсолютну більшість голосів представників 
держав-учасниць, які були присутні та брали участь у голосуванні. 

6. Перші вибори проводяться не пізніше, ніж через шість місяців від дня 
набрання чинності цією Конвенцією. Щонайменше за чотири місяці до дати 
кожних виборів Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй звертається 
до держав-учасниць з листом, пропонуючи їм подати кандидатури протягом двох 
місяців. Потім Генеральний секретар складає за алфавітом список усіх висунутих 
таким чином кандидатів із зазначенням держав-учасниць, що їх висунули, і 
надсилає його державам-учасницям цієї Конвенції. 

7. Члени Комітету обираються на чотирирічний строк. Вони мають право 
бути переобраними тільки один раз. Проте строк повноважень шести із членів, 
обраних на перших виборах, закінчується в кінці дворічного періоду; негайно 
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після перших виборів імена цих шести членів визначаються жеребкуванням 
головуючим на засіданні, про яке йдеться в пункті 5 цієї статті. 

8. Обрання шести додаткових членів Комітету приурочується до звичайних 
виборів, що регулюються відповідними положеннями цієї статті. 

9. Якщо який-небудь член Комітету вмирає або йде у відставку чи оголошує, 
що не в змозі більше виконувати свої обов’язки з якоїсь іншої причини, держава-
учасниця, що висунула кандидатуру цього члена, на строк повноважень, що 
залишився, призначає іншого експерта, який має кваліфікацію та відповідає 
вимогам, передбаченим у відповідних положеннях цієї статті. 

10. Комітет установлює власні правила процедури. 
11. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй представляє 

необхідний персонал і матеріальні засоби для ефективного здійснення Комітетом 
своїх функцій відповідно до цієї Конвенції та скликає його перше засідання. 

12. Члени Комітету, заснованого відповідно до цієї Конвенції, отримують 
винагороду, що затверджується Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних 
Націй, з коштів Організації Об’єднаних Націй у порядку й на умовах, що 
встановлюються Асамблеєю з урахуванням важливості обов’язків Комітету. 

13. Члени Комітету мають право на пільги, привілеї та імунітети експертів у 
відрядженнях у справах Організації Об’єднаних Націй, закріплені у відповідних 
розділах Конвенції про привілеї та імунітети Об’єднаних Націй. 

Стаття 35 
Доповіді держав-учасниць 
1. Кожна держава-учасниця подає Комітетові через Генерального секретаря 

Організації Об’єднаних Націй усеосяжну доповідь про заходи, ужиті для 
виконання нею своїх зобов’язань за цією Конвенцією, і про прогрес, досягнутий 
стосовно цього, протягом двох років після набрання чинності цією Конвенцією 
для відповідної держави-учасниці. 

2. У подальшому держави-учасниці надають наступні доповіді не рідше, ніж 
раз на чотири роки, а також тоді, коли про це попросить Комітет. 

3. Комітет установлює керівні принципи, що визначають зміст доповідей. 
4. Державі-учасниці, яка надала Комітетові всеосяжну першу доповідь, немає 

необхідності повторювати у своїх наступних доповідях раніше надану 
інформацію. Державам-учасницям пропонується подумати про те, щоб робити 
підготовку доповідей Комітетові відкритим і транспарентним процесом, і 
належним чином ураховувати положення, сформульоване в пункті 3 статті 4 цієї 
Конвенції. 

5. У доповідях можуть зазначатися фактори й труднощі, що впливають на 
ступінь виконання зобов’язань за цією Конвенцією. 

Стаття 36 
Розгляд доповідей 
1. Кожна доповідь розглядається Комітетом, який вносить стосовно неї 

пропозиції та загальні рекомендації, які він уважає доречними, і надсилає їх 
відповідній державі-учасниці. Держава-учасниця може у відповідь надіслати 
Комітетові будь-яку інформацію за власним вибором. Комітет може запитувати в 
держав-учасниць додаткову інформацію, що стосується виконання цієї Конвенції. 

http://zakon.nau.ua/print/?code=995_150
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2. Коли держава-учасниця суттєво запізнюється з поданням доповіді, Комітет 
може повідомити відповідній державі-учасниці про те, що якщо протягом трьох 
місяців після цього повідомлення відповідна доповідь не буде подана, то питання 
про виконання цієї Конвенції в цій державі-учасниці необхідно буде розглянути на 
підставі достовірної інформації, що її має у своєму розпорядженні Комітет. Комітет 
пропонує відповідній державі-учасниці взяти участь у такому розгляді. Якщо 
держава-учасниця у відповідь подасть відповідну доповідь, то застосовуються 
положення пункту 1 цієї статті. 

3. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй надає доповіді в 
розпорядження всіх держав-учасниць. 

4. Держави-учасниці забезпечують широкий доступ до своїх доповідей для 
громадськості у себе в країні й полегшують ознайомлення з пропозиціями та 
загальними рекомендаціями, що стосуються цих доповідей. 

5. Коли Комітет уважає це доречним, він надсилає доповіді держав-учасниць 
до спеціалізованих установ, фондів та програм Організації Об’єднаних Націй, а 
також до інших компетентних органів, щоб ті звернули увагу на висловлене там 
прохання стосовно надання технічної консультації або допомоги чи вказівку, що 
міститься там, стосовно потреби в останніх, разом із зауваженнями та 
рекомендаціями Комітету (якщо такі є) з приводу цих прохань або вказівок. 

Стаття 37 
Співробітництво між державами-учасницями й Комітетом 
1. Кожна держава-учасниця співробітничає з Комітетом і сприяє його 

членам у виконанні ними свого мандату. 
2. У своїх відносинах із державами-учасницями Комітет належним чином 

ураховує шляхи й засоби нарощування національних можливостей стосовно 
виконання цієї Конвенції, зокрема з допомогою міжнародного співробітництва. 

Стаття 38 
Відносини Комітету з іншими органами 
Для сприяння ефективному виконанню цієї Конвенції й заохочення 

міжнародного співробітництва у сфері, що нею охоплюється: 
a) спеціалізовані установи та інші органи Організації Об’єднаних Націй 

мають право бути представленими під час розгляду питання про виконання таких 
положень цієї Конвенції, які підпадають під їхній мандат. Коли Комітет уважає це 
доречним, він може пропонувати спеціалізованим установам та іншим 
компетентним органам зробити експертний висновок стосовно виконання 
Конвенції в галузях, що підпадають під їхні відповідні мандати. Комітет може 
пропонувати спеціалізованим установам та іншим органам Організації Об’єднаних 
Націй подати доповіді про виконання Конвенції в галузях, що належать до сфери 
їхньої діяльності; 

b) під час виконання свого мандату Комітет консультується, коли це є 
доречним, з іншими відповідними органами, заснованими на підставі міжнародних 
договорів з прав людини, щоб забезпечувати узгодженість їхніх відповідних 
керівних принципів подання доповідей, а також пропозицій і загальних 
рекомендацій, що ними вносяться, та уникати дублювання та паралелізму під час 
здійснення ними своїх функцій. 
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Стаття 39 
Доповідь Комітету 
Комітет раз на два роки подає Генеральній Асамблеї та Економічній і 

Соціальній Раді доповідь про свою діяльність і може виносити пропозиції і 
загальні рекомендації, що ґрунтуються на розгляді отриманих від держав-учасниць 
доповідей та інформації. Такі пропозиції та загальні рекомендації включаються до 
доповіді Комітету разом з коментарями (якщо такі є) держав-учасниць. 

Стаття 40 
Конференція держав-учасниць 
1. Держави-учасниці регулярно збираються на Конференцію держав-

учасниць для розгляду будь-якого питання, що стосується виконання цієї 
Конвенції. 

2. Не пізніше, ніж через шість місяців після набрання чинності цією 
Конвенцією Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй скликає 
Конференцію держав-учасниць. Наступні наради скликаються Генеральним 
секретарем раз на два роки або за рішенням Конференції держав-учасниць. 

Стаття 41 
Депозитарій 
Депозитарієм цієї Конвенції є Генеральний секретар Організації Об’єднаних 

Націй. 
Стаття 42 
Підписання 
Ця Конвенція відкрита для підписання всіма державами-учасницями та 

організаціями регіональної інтеграції в Центральних установах Організації 
Об’єднаних Націй у Нью-Йорку з 30 березня 2007 року. 

Стаття 43 
Згода на обов’язковість 
Ця Конвенція підлягає ратифікації державами, що її підписали, та 

офіційному підтвердженню організаціями регіональної інтеграції, що її підписали. 
Вона відкрита для приєднання до неї будь-якої держави чи організації регіональної 
інтеграції, які не підписали цієї Конвенції. 

Стаття 44 
Організації регіональної інтеграції 
1. «Організація регіональної інтеграції» означає створену суверенними 

державами певного регіону організацію, якій її держави-члени передали 
повноваження стосовно питань, які регулюються Конвенцією. Такі організації 
зазначають у своїх документах про офіційне підтвердження чи приєднання обсяг 
своєї компетенції стосовно питань, які регулюються цією Конвенцією. У 
подальшому вони інформують депозитарій про будь-які суттєві зміни в обсязі 
їхньої компетенції. 

2. Посилання в цій Конвенції на «держав-учасниць» стосуються таких 
організацій у межах їхньої компетенції. 

3. Для цілей пункту 1 статті 45 та пунктів 2 й 3 статті 47 цієї Конвенції 
жодний документ, зданий на зберігання організацією регіональної інтеграції, не 
враховується. 
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4. У питаннях, що належать до їхньої компетенції, організації регіональної 
інтеграції можуть здійснювати своє право голосу на Конференції держав-учасниць 
з кількістю голосів, що дорівнює кількості їхніх держав-членів, які є учасницями 
цієї Конвенції. Така організація не здійснює свого права голосу, якщо своє право 
здійснює будь-яка з її держав-членів, і навпаки. 

Стаття 45 
Набрання чинності 
1. Ця Конвенція набирає чинності на тридцятий день після здачі на 

зберігання двадцятої ратифікаційної грамоти або документа про приєднання. 
2. Для кожної держави чи організації регіональної інтеграції, що 

ратифікують цю Конвенцію, офіційно підтверджують її чи приєднуються до неї 
після здачі на зберігання двадцятого такого документа, Конвенція набирає 
чинності на тридцятий день після здачі ними на зберігання свого такого 
документа. 

Стаття 46 
Застереження 
1. Застереження, не сумісні з об’єктом і метою цієї Конвенції, є не 

припустимими. 
2. Застереження можуть бути зняті будь-коли. 
Стаття 47 
Поправки 
1. Будь-яка держава-учасниця може запропонувати поправку до цієї 

Конвенції та подати її Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй. 
Генеральний секретар повідомляє будь-які запропоновані поправки державам-
учасницям, звертаючись із проханням повідомити йому, чи виступають вони за 
проведення конференції держав-учасниць для розгляду цих пропозицій та 
ухвалення рішення стосовно них. У випадку, якщо протягом чотирьох місяців від 
дати такого повідомлення не менше третини держав-учасниць виступить за 
проведення такої конференції, Генеральний секретар скликає конференцію під 
егідою Організації Об’єднаних Націй. Будь-яка поправка, схвалена більшістю у дві 
третини держав-учасниць, які присутні й беруть участь у голосуванні, надсилається 
Генеральним секретарем до Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 
для затвердження, а потім усім державам-учасницям для прийняття. 

2. Поправка, схвалена й затверджена відповідно до пункту 1 цієї статті, 
набирає чинності на тридцятий день після того, як кількість зданих на зберігання 
документів про прийняття досягне двох третин кількості держав-учасниць на дату 
схвалення цієї поправки. У подальшому поправка набирає чинності для будь-якої 
держави-учасниці на тридцятий день після здачі нею на зберігання свого 
документа про прийняття. Поправка є обов’язковою лише для тих держав-
учасниць, які її прийняли. 

3. Якщо Конференція держав-учасниць прийме консенсусом відповідне 
рішення, схвалена й затверджена відповідно до пункту 1 цієї статті поправка, яка 
стосується виключно статей 34, 38, 39 та 40, набирає чинності для всіх держав-
учасниць на тридцятий день після того, як кількість зданих на зберігання 
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документів про прийняття досягне двох третин кількості держав-учасниць на дату 
схвалення цієї поправки. 

Стаття 48 
Денонсація 
Держава-учасниця може денонсувати цю Конвенцію за допомогою 

письмового повідомлення Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй. 
Денонсація набирає чинності через рік після дати отримання Генеральним 
секретарем такого повідомлення. 

Стаття 49 
Доступний формат 
Повинно бути забезпечено наявність тексту цієї Конвенції в доступних 

форматах. 
Стаття 50 
Автентичні тексти 
Тексти цієї Конвенції англійською, арабською, іспанською, китайською, 

російською та французькою мовами є рівноавтентичними. 
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, повноважні представники, 

належним чином на те вповноважені своїми відповідними урядами, підписали цю 
Конвенцію. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про волонтерську діяльність 

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.435 ) 
Цей Закон регулює відносини, пов’язані провадженням волонтерської 

діяльності в Україні.  
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Волонтерська діяльність та основні засади її провадження  
1. Волонтерська діяльність - добровільна, безкорислива, соціально 

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

Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і 
надаються волонтерами та волонтерськими організаціями.  

Волонтерська діяльність є формою благодійництва.  
Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що має 

одноразовий характер або здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських 
відносин, не є волонтерською діяльністю.  

2. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, 
рівності, добровільності, безоплатності, безкорисливості, неприбутковості.  

3. Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами:  
надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, 

безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують 
соціальної реабілітації;  

здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого 
віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості 
потребують підтримки та допомоги; 

надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 
екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, 
нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям; 

надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в 
реалізації своїх прав і законних інтересів; 

проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного 
середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного 
середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання; 

сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, 
пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і 
громадських заходів; 

надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного або природного характеру; 

надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими 
законодавством. 

4. Держава в особі її органів та посадових осіб підтримує громадську 
ініціативу щодо провадження волонтерської діяльності, гарантує і забезпечує 
захист передбачених Конституцією України (254к/96-ВР) та законами прав, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20110419
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свобод і законних інтересів волонтерів, волонтерських організацій та отримувачів 
волонтерської допомоги.  

Стаття 2. Законодавство у сфері волонтерської діяльності  
1. Законодавство у сфері волонтерської діяльності складається з Конституції 

України (254к/96-ВР), цього Закону, інших законів, міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-
правових актів.  

2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що 
передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.  

Стаття 3. Реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності  
1. Реалізація державної політики у сфері волонтерської діяльності 

здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої 
влади у сфері волонтерської діяльності, іншими органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень.  

2. Кабінет Міністрів України: 
забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері волонтерської 

діяльності; 
розробляє і реалізує державні цільові програми у сфері волонтерської 

діяльності;  
спрямовує і координує роботу центрального органу виконавчої влади у 

сфері волонтерської діяльності та інших органів виконавчої влади щодо реалізації 
державної політики у сфері волонтерської діяльності.  

3. Центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності: 
реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності; 
надає в установленому цим Законом порядку юридичним особам статус 

волонтерської організації та приймає рішення про позбавлення волонтерської 
організації цього статусу; 

розміщує на своєму веб-сайті інформацію про волонтерські організації, їх 
місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, а також, за наявності, 
адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет та електронної пошти; 

затверджує методичні рекомендації з підготовки волонтерів за різними 
напрямами волонтерської діяльності; 

затверджує примірний зразок посвідчення волонтера; 
звертається до суду з позовом про позбавлення юридичної особи статусу 

волонтерської організації за порушення законодавства у сфері волонтерської 
діяльності; 

здійснює міжнародне співробітництво з питань волонтерської діяльності, 
узагальнює і поширює практику роботи в цій сфері. 

Стаття 4. Доступ до інформації про волонтерську діяльність  
1. Інформація про прийняті центральним органом виконавчої влади у сфері 

волонтерської діяльності рішення щодо надання юридичним особам статусу 
волонтерських організацій або про позбавлення волонтерських організацій цього 
статусу оприлюднюється на його офіційному веб-сайті невідкладно, але не пізніше 
трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. 
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2. Центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності у 
разі звернення до нього осіб, що виявили бажання здійснювати волонтерську 
діяльність, волонтерів, отримувачів волонтерської допомоги та інших осіб, в 
установлені законом строки інформує їх про волонтерські організації, 
місцезнаходження цих організацій, поштову адресу, номери засобів зв’язку, а 
також, за наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет та електронної 
пошти.  

 
Розділ II 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВОЛОНТЕРІВ ТА 
ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

 
Стаття 5. Волонтерські організації, їх права та обов’язки  
1. Волонтерська організація - юридична особа, яка здійснює свою діяльність 

без мети одержання прибутку і отримала статус волонтерської згідно з вимогами 
цього Закону.  

2. Волонтерська організація забезпечує залучення волонтерів для надання 
ними волонтерської допомоги шляхом укладання з ними договорів про 
провадження волонтерської діяльності.  

3. Волонтерська організація може надавати волонтерську допомогу шляхом 
залучення осіб,  які перебувають з нею у  трудових відносинах або є її членами.  

4. Волонтерська організація має право:  
провадити волонтерську та іншу неприбуткову діяльність; 
залучати волонтерів для здійснення волонтерської діяльності; 
отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності; 
використовувати у своєму найменуванні та волонтерській діяльності слова 

«волонтерська організація»; 
самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;  
набувати інші права, передбачені законом.  
5. Волонтерська організація зобов’язана: 
забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови 

надання волонтерської допомоги; 
здійснювати підготовку волонтерів (за необхідності);  
відшкодовувати прямі збитки, завдані волонтерською організацією в разі 

одностороннього розірвання нею договору про надання волонтерської допомоги, 
якщо інше не передбачено договором; 

відшкодовувати моральну та майнову шкоду, що спричинена внаслідок 
здійснення нею волонтерської діяльності,  відповідно до закону; 

відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними 
волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону; 

страхувати волонтерів відповідно до Закону України «Про страхування» 
(85/96-ВР ); 

дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом; 
забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення нею 

волонтерської діяльності.  
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Стаття 6. Порядок надання та позбавлення юридичних осіб статусу 
волонтерської організації  

1. Надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється 
центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності на 
підставі письмової заяви від імені цієї юридичної особи. 

У заяві зазначаються: назва юридичної особи, яка бажає отримати статус 
волонтерської організації, її місцезнаходження, поштова адреса,  номери засобів 
зв’язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, 
електронної пошти. До заяви також додаються витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копія статуту 
(положення) юридичної особи.  

Витребування інших відомостей та документів, не передбачених цією 
статтею, забороняється.  

Надання статусу волонтерської організації здійснюється на безоплатній 
основі.  

2. Рішення про відмову в наданні юридичній особі статусу волонтерської 
організації приймається у разі неподання інформації та документів, визначених 
частиною першою цієї статті, або невідповідності поданих документів вимогам 
цього Закону.  

3. Рішення про надання юридичній особі статусу волонтерської організації 
або про вмотивовану відмову в наданні цього статусу приймається не пізніше п’яти 
робочих днів з моменту подачі відповідної заяви і надсилається юридичній особі у 
письмовій формі. 

4. Юридичній особі, якій в установленому цим Законом порядку не надано 
статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів 
«волонтерська організація» у своєму найменуванні та діяльності. 

5. Центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності 
приймає рішення про позбавлення юридичної особи статусу волонтерської 
організації на підставі відповідної письмової заяви від  імені цієї юридичної особи,  
припинення такої юридичної особи або на підставі рішення суду про позбавлення 
її статусу волонтерської організації у зв’язку з порушенням законодавства у сфері 
волонтерської діяльності. 

Стаття 7. Волонтери, їх права та обов’язки  
1. Волонтер - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку і здійснює 

волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі.  
Волонтерами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а також громадяни 
України віком від шістнадцяти років, якщо вони здійснюють волонтерську 
діяльність на території України, за письмовою згодою одного з батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника.  

2. Волонтери надають волонтерську допомогу на підставі договору про 
провадження волонтерської діяльності, укладеного з волонтерською організацією.  

3. Волонтерськими організаціями можуть видаватися посвідчення волонтера. 
4. Волонтер має право на: 
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належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання 
повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення  волонтерської 
діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та 
обладнанням; 

забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-
профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської 
допомоги; 

обов’язкове страхування відповідно до Закону України «Про страхування» ( 
85/96-ВР ); 

зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-
виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній 
спеціальності; 

відшкодування витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги, 
передбачених статтею 11 цього Закону; 

інші права, передбачені договором про провадження волонтерської 
діяльності та законодавством. 

5. Волонтер зобов’язаний: 
сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, передбачені договором про 

провадження волонтерської діяльності; 
у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та 

надавати довідку про стан здоров’я; 
у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку); 
не допускати дій і вчинків,  які можуть негативно вплинути на репутацію 

волонтера; 
дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом; 
відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, у разі одностороннього 

розірвання ним договору про провадження волонтерської діяльності, якщо інше не 
передбачено договором; 

відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення 
ним волонтерської діяльності, відповідно до закону. 

Стаття 8. Отримувачі волонтерської допомоги, їх права та обов’язки  
Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні особи, які отримують таку 

допомогу на підставі договору про надання волонтерської допомоги, укладеного з 
волонтерською організацією. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,організації, 
установи (заклади) незалежно від форм власності є отримувачами волонтерської 
допомоги в разі укладання з волонтерськими організаціями договору про надання 
волонтерської допомоги фізичним особам або про надання волонтерської 
допомоги за напрямами волонтерської діяльності, що не передбачають надання 
допомоги конкретним особам.  

Волонтерські організації за власної ініціативи можуть здійснювати 
волонтерську діяльність без укладання договорів про надання волонтерської 
допомоги, якщо така діяльність здійснюється за напрямами, що не передбачають 
надання допомоги конкретним особам. 

2. Отримувачі волонтерської допомоги мають право на: 
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звернення за волонтерською допомогою; 
поважливе і гуманне ставлення з боку волонтерів та волонтерських 

організацій; 
вибір волонтерів та волонтерських організацій, форми надання 

волонтерської допомоги;  
отримання інформації про свої права, обов’язки та умови надання 

волонтерської допомоги; 
дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом; 
захист своїх прав та законних інтересів відповідно до закону. 
3. Отримувачі волонтерської допомоги зобов’язані: 
надавати волонтерам та волонтерським організаціям повну та достовірну 

інформацію, пов’язану з наданням волонтерської допомоги; 
не створювати додаткових ризиків для життя та здоров’я волонтерів під час 

надання волонтерської допомоги; 
відшкодовувати прямі збитки, спричинені відмовою в отриманні 

волонтерської допомоги, якщо інше не передбачено договором. 
Стаття 9. Договір про провадження волонтерської діяльності  
1. За договором про провадження волонтерської діяльності одна сторона 

(волонтер) зобов’язується за завданням другої сторони (волонтерської   організації) 
особисто безоплатно надавати волонтерську  допомогу  її  отримувачам протягом 
установленого в договорі строку, а волонтерська організація зобов’язується надати 
волонтеру можливість здійснювати  волонтерську діяльність та відшкодовувати 
волонтеру витрати, пов’язані з виконанням договору.  

2. Договір про провадження волонтерської діяльності укладається в 
письмовій формі.  

3. Волонтерська організація зобов’язана застрахувати волонтера відповідно 
до Закону України «Про страхування» (85/96-ВР) на період надання волонтерської 
допомоги.  

Стаття 10. Договір про надання волонтерської допомоги  
1. За договором про надання волонтерської допомоги одна сторона 

(волонтерська організація) зобов’язана надавати на користь іншої сторони 
(отримувача) визначені в договорі види волонтерської допомоги шляхом 
залучення до виконання волонтерів протягом встановленого в договорі строку, а 
отримувач зобов’язаний прийняти волонтерську допомогу. 

2. У договорі про надання волонтерської допомоги можуть бути визначені 
умови відшкодування отримувачем витрат, пов’язаних з наданням волонтерської 
допомоги, якщо стороною (отримувачем) за цим договором є органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, організації, установи (заклади) 
незалежно від форм власності, в тому числі якщо волонтерська  допомога 
надається визначеним у договорі фізичним особам. 

3. Договір про надання волонтерської допомоги укладається в письмовій 
формі.  

Стаття 11. Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням волонтерської 
допомоги  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/ed20110419
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1. Волонтерам для провадження волонтерської діяльності відшкодовуються 
витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм 
відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і 
працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково 
утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.  

Волонтеру відшкодовуються підтверджені документами: 
витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення 

волонтерської діяльності; 
витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин 

на добу; 
витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного 

пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин;  
витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює 

волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації; 
витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-

профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської 
допомоги.  

2. Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, 
здійснюється за рахунок коштів волонтерських організацій. 

Стаття 12. Фінансування та витрати на забезпечення волонтерської 
діяльності  

1. Залучення коштів та іншого майна для забезпечення волонтерської 
діяльності здійснюється відповідно до законодавства. 

2. Волонтерські організації самостійно визначають напрями використання 
залучених на забезпечення волонтерської діяльності коштів та іншого майна, крім 
випадків цільового надання коштів та іншого майна фізичними чи юридичними 
особами для здійснення конкретного виду волонтерської допомоги.  

3. Якщо волонтерська організація не є благодійною організацією, вона 
зобов’язана обліковувати кошти та інше майно, залучені  для  здійснення  
волонтерської діяльності, на окремих балансових рахунках. 

4. Витрати на забезпечення волонтерської діяльності формуються 
відповідно до законодавства.  

5. Фінансові надходження від фізичних та юридичних осіб 
використовуються на здійснення конкретних напрямів волонтерської діяльності, 
передбачених статутом (положенням) волонтерської організації.  

6. Волонтерські організації, які отримують кошти на провадження 
волонтерської діяльності,  на письмову вимогу фізичних та юридичних осіб, які 
надають кошти для здійснення волонтерської діяльності, зобов’язані надавати звіт 
про цільове використання цих коштів у строки та в порядку, установлені цими 
особами.  

Стаття 13. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 
волонтерської діяльності  

1. Волонтери, волонтерські організації, отримувачі волонтерської допомоги 
несуть відповідальність відповідно до закону.  
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Розділ III 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

1. Цей Закон набирає чинності з дня,  наступного за днем його 
опублікування. 

2. Внести зміни до таких законів України: 
1) у Законі України «Про благодійництво та благодійні організації» (531/97-

ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 46, ст. 292; 2002 р., N 32, ст. 
220):  

в абзаці другому статті 1 слова «меценатство і спонсорство» замінити 
словами «меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність»; 

статтю 2 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: 
«Особливості здійснення волонтерської діяльності в Україні регулюються 

Законом України «Про волонтерську діяльність».  
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;  
2) частину першу статті 7 Закону  України «Про  страхування» (85/96-ВР)  

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 із наступними змінами) 
доповнити пунктом 44 такого змісту: 

«44) страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання 
волонтерської допомоги»; 

3) у Законі України «Про соціальні послуги» (966-15) (Відомості Верховної 
Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358; 2009 р., N 38, ст. 535): 

абзац сьомий статті 1 виключити; 
у статті 17: 
у частині другій слова «діяльність яких регулюється відповідним 

положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України» виключити;  
доповнити частиною четвертою такого змісту: 
«Особливості здійснення волонтерської діяльності в Україні регулюються 

Законом України «Про волонтерську діяльність»; 
4) пункт 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про 

організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу в Україні» (962-16) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 44, ст. 
656) доповнити абзацом другим такого змісту: 

«Установити, що на період дії цього Закону юридична особа, уповноважена 
УЄФА на здійснення організаційних заходів та проведення чемпіонату, 
користується правами та обов’язками волонтерської організації, передбаченими 
Законом України «Про волонтерську діяльність»;  

5) частину шосту статті 49 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 
(3808-12) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50) виключити.  

3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання 
чинності цим Законом:  

привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому 
Закону.  

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/531/97-%D0%B2%D1%80/ed20110419
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/531/97-%D0%B2%D1%80/ed20110419
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/ed20110419
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15/ed20110419
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-16/ed20110419
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12/ed20110419
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про волонтерський рух 

 
Цей Закон визначає організаційні та правові засади провадження 

волонтерської діяльності та розвитку волонтерського руху в Україні. 
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 
1) волонтер - фізична особа, яка добровільно провадить волонтерську 

діяльність самостійно або разом з волонтерською організацією; 2) волонтерська 
діяльність - будь-яка соціальна, суспільно корисна, неприбуткова та вмотивована 
діяльність волонтерів та волонтерських організацій, що провадиться шляхом 
виконання робіт, надання послуг отримувачам волонтерської допомоги. Не є 
волонтерською соціальна, суспільно корисна, неприбуткова діяльність, що має 
одноразовий чи випадковий характер або провадиться на підставі родинних чи 
дружніх стосунків; 3) волонтерська допомога - конкретні послуги, що надаються 
волонтерськими організаціями та волонтерами отримувачам волонтерської 
допомоги; 4) волонтерська організація - громадська організація, зареєстрована в 
установленому Законом України «Про об’єднання громадян» порядку, яка 
провадить будь-яку соціальну, суспільно корисну, неприбуткову та вмотивовану 
діяльність, статутом якої передбачено провадження волонтерської діяльності; 5) 
волонтерський рух - громадський рух, який базується на добровільному об’єднанні 
волонтерів з метою провадження будь-якої соціальної, добровільної, 
неприбуткової та вмотивованої діяльності, що має суспільно корисний характер; 6) 
отримувачі волонтерської допомоги - фізичні особи, окремі соціальні групи, 
особи, сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 
сторонньої допомоги, а також підприємства, установи та організації, на користь 
яких провадиться волонтерська діяльність. 

Стаття 2. Законодавство у сфері волонтерського руху 
1. Законодавство у сфері волонтерського руху складається з Конституції 

України, Законів України «Про об’єднання громадян» та «Про благодійництво та 
благодійні організації», цього та інших законів, міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-
правових актів. 

Стаття 3. Принципи волонтерської діяльності 
1. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах добровільності, 

безкорисливості, неприбутковості, законності, гуманності, спільності інтересів і 
рівності прав її учасників та відповідальності. 

Стаття 4. Основні напрями волонтерської діяльності 
1. Основними напрямами волонтерської діяльності є: 1) надання відповідно 

до законодавства України допомоги окремим соціальним групам, особам, сім’ям, 
які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги (зокрема, надання соціальної допомоги та духовної підтримки, 
сестринського догляду пацієнтам відділень паліативної допомоги та геріатричних 
відділень і членам їх сімей); 2) участь у діяльності, пов’язаній з: охороною 

http://www.winnercentr.org/news/zakoni/90-zakonukrainiprovolonterskiyruh.html
http://www.winnercentr.org/news/zakoni/90-zakonukrainiprovolonterskiyruh.html
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навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Законом 
України «Про охорону навколишнього природного середовища»; охороною 
культурної спадщини, у порядку, встановленому Законом України «Про охорону 
культурної спадщини»; захистом прав сімей, дітей та молоді, у порядку, 
встановленому Законом України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 
молоддю»; захистом прав громадян, що належать до соціально вразливих верств 
населення; вихованням учнівської молоді та створенням умов для її творчого, 
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, а також у проведенні 
організаційно-масових заходів в установленому порядку в позаурочний і 
позанавчальний час; проведенням різноманітних громадських заходів та акцій, 
зокрема з метою сприяння розвитку паліативної допомоги та пошуку джерел 
фінансування на соціальні проекти; забезпеченням розвитку засобів масової 
інформації та громадських організацій. 

2. Конкретні напрями волонтерської діяльності визначаються рішенням 
волонтерської організації, її статутом та волонтером, що провадить волонтерську 
діяльність самостійно. 

Стаття 5. Отримання відомостей про волонтерські організації та потребу в 
провадженні волонтерської діяльності 

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у разі 
звернення до них волонтерів, осіб, що виявили бажання провадити волонтерську 
діяльність, інформують їх про зареєстровані волонтерські організації на 
відповідній адміністративно-територіальній одиниці. 

2. Волонтер та волонтерська організація мають право на отримання від 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування відомостей про 
сферу, місце і потребу в провадженні волонтерської діяльності та конкретні 
підприємства, установи та організації, що мають намір залучити волонтера або 
волонтерську організацію до виконання робіт, надання послуг отримувачам 
волонтерської допомоги. 

Стаття 6. Форми державної підтримки волонтерської діяльності 
1. Держава визнає соціальну значущість волонтерської діяльності, створює 

умови для її розвитку. 
2. Державна підтримка волонтерської діяльності здійснюється шляхом 

надання правової, організаційної, методичної, інформаційної допомоги 
волонтерам та волонтерським організаціям. 

3. Втручання органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб у діяльність волонтерів та волонтерських організацій, так само як 
і втручання волонтерів та волонтерських організацій у діяльність органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб 
забороняється, крім випадків, передбачених законом. 

Стаття 7. Договір про провадження волонтерської діяльності 
1. Волонтер має право провадити волонтерську діяльність самостійно. У разі 

згоди на співпрацю із волонтерською організацією волонтер має право укладати 
договір про провадження волонтерської діяльності з волонтерською організацією 
або з керівником підприємства, установи та організації, що мають намір залучити 
волонтера. 
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2. У договорі про провадження волонтерської діяльності обумовлюється: 
предмет та обсяг волонтерської діяльності; порядок і умови провадження 
волонтерської діяльності; строк виконання робіт, надання послуг; права і обов’язки 
сторін; питання забезпечення обладнанням та іншим майном, наданим для 
провадження волонтерської діяльності (спеціальним одягом, взуттям та інвентарем, 
захисним спорядженням або матеріалами, велосипедами, проїзними квитками у 
міському транспорті загального користування); забезпечення вакцинації, 
медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів; питання 
відшкодування витрат на навчання волонтера за рахунок коштів волонтерської 
організації або підприємств, установ та організацій, що залучили волонтера; 
підстави для розірвання договору. 

3. Типова форма договору про провадження волонтерської діяльності та 
порядок його укладення затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 8. Права та обов’язки отримувачів волонтерської допомоги 
1. Отримувачі волонтерської допомоги мають право: добровільно 

отримувати волонтерську допомогу; відмовитися від отримання волонтерської 
допомоги; звертатися до суду у разі порушення їх прав та свобод під час надання їм 
волонтерської допомоги. 

2. Отримувачі волонтерської допомоги зобов’язані шанобливо ставитися до 
волонтерів. 

Стаття 9. Підстави для припинення волонтерської діяльності 
1. Будь-яка волонтерська діяльність може бути припинена у разі: 

добровільної відмови волонтера або волонтерської організації від її провадження; 
порушення умов договору про провадження волонтерської діяльності або його 
розірвання; порушення волонтером або волонтерською організацією 
законодавства України; настання інших випадків, установлених договором про 
провадження волонтерської діяльності або законом. 

2. У разі ліквідації волонтерської організації її активи повинні бути передані 
іншій волонтерській організації відповідного виду або зараховані до доходу 
бюджету. 

Розділ ІІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВОЛОНТЕРІВ ТА 
ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Стаття 10. Права волонтера 
1. Волонтер має право: провадити волонтерську діяльність самостійно або 

разом з волонтерською організацією; пройти підготовку (інструктаж) для 
провадження волонтерської діяльності; на забезпечення обладнанням та іншим 
майном, наданим для провадження волонтерської діяльності (спеціальним одягом, 
взуттям та інвентарем, захисним спорядженням або матеріалами, велосипедами, 
проїзними квитками у міському транспорті загального користування); на 
забезпечення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних 
заходів; на відшкодування витрат на навчання волонтера за рахунок коштів 
волонтерської організації або підприємств, установ та організацій, що залучили 
волонтера; підтримувати зв’язки з вітчизняними волонтерськими організаціями та 
волонтерськими організаціями інших країн. 

Стаття 11. Обов’язки волонтера 
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1. Волонтер зобов’язаний: високоякісно, сумлінно та своєчасно виконувати 
обов’язки, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності; 
дотримуватися прав, свобод отримувачів волонтерської допомоги, шанобливо 
ставитися до них, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і 
вчинків, які можуть зашкодити інтересам отримувачів волонтерської допомоги чи 
негативно вплинути на репутацію волонтера; забезпечувати під час провадження 
волонтерської діяльності безпечні умови для життя та здоров’я отримувачів 
волонтерської допомоги; забезпечувати захист прав та відстоювання інтересів 
отримувачів волонтерської допомоги; ефективно використовувати обладнання та 
інше майно, надане для провадження волонтерської діяльності; забезпечувати 
конфіденційність інформації про отримувачів волонтерської допомоги, що стала 
йому відома під час провадження волонтерської діяльності. 

Стаття 12. Підготовка (інструктаж) волонтера 
1. Знання і навички, необхідні для провадження волонтерської діяльності, 

волонтер отримує на підготовчих курсах, що проводяться волонтерськими 
організаціями, або під час інструктажу на підприємстві, в установі та організації, що 
залучили волонтера. 

2. Провадження волонтерської діяльності, що передбачає наявність 
відповідної освіти, можливе за наявності у волонтера документа про освіту, що 
підтверджує певну кваліфікацію. 

3. Підприємства, установи та організації, що залучають волонтера, можуть 
встановлювати інші вимоги до нього. 

Стаття 13. Права та обов’язки волонтерської організації 
1. Волонтерська організація має право: укладати та розривати договори; 

визначати форми та напрями волонтерської діяльності; утворювати відповідно до 
законодавства свої місцеві осередки; обмінюватися з відповідними організаціями 
іноземних держав інформацією і спеціалістами, що передбачається відповідними 
програмами участі у програмах двостороннього та багатостороннього 
міждержавного обміну, відповідними міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України; користуватися іншими 
правами згідно із законодавством України. 

2. Волонтерська організація зобов’язана: забезпечити виконання статутних 
завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську діяльність; 
підвищувати кваліфікацію волонтерів, які співпрацюють з волонтерською 
організацією. 

Стаття 14. Джерела фінансування волонтерської організації 
1. Джерелами фінансування волонтерської організації є: фінансові 

надходження від фізичних, юридичних осіб; доходи від банківського вкладу 
(депозиту) та від цінних паперів; інші джерела, передбачені законом. 

Стаття 15. Контроль за законністю і цільовим використанням коштів 
волонтерської організації 

1. Фінансові надходження від фізичних, юридичних осіб використовуються 
на здійснення конкретних напрямів волонтерської діяльності, передбачених 
рішенням відповідної волонтерської організації та її статутом. 
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2. Волонтерські організації, які отримують кошти на провадження 
волонтерської діяльності, зобов’язані подавати звіт про цільове використання 
коштів фізичним, юридичним особам, що їх надавали, в установленому ними 
порядку та строки. 

Стаття 16. Відшкодування витрат, пов’язаних з волонтерською діяльністю 
1. Волонтеру відшкодовуються витрати, пов’язані з волонтерською 

діяльністю (якщо вони були невідкладні, необхідні, підтверджені належним чином 
відповідно до закону та передбачені договором про провадження волонтерської 
діяльності), що передбачені абзацом шостим частини другої статті 7 цього Закону, 
якщо волонтер сам не відмовляється від відшкодування витрат, пов’язаних з 
волонтерською діяльністю. Зазначені витрати відшкодовуються волонтерською 
організацією у розмірі і на умовах, які визначаються договором про провадження 
волонтерської діяльності. 

Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 
волонтерської діяльності 

1. Шкода, завдана волонтером під час провадження волонтерської 
діяльності, відшкодовується ним у повному обсязі. Волонтери і волонтерські 
організації за порушення законодавства у сфері волонтерської діяльності несуть 
відповідальність відповідно до законів України. 

2. За неподання звіту про використання коштів, наданих волонтерським 
організаціям на підставі договору, передбаченого статтею 7 цього Закону, або їх 
нецільове використання, отримання цих коштів з порушенням законодавства 
винні особи несуть відповідальність відповідно до законів України. 

Розділ IІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року. 
2. Внести до Закону України «Про соціальні послуги» (Відомості Верховної 

Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358) такі зміни: абзац сьомий статті 1 виключити; у 
частині другій статті 17 слова «, діяльність яких регулюється відповідним 
положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України» виключити. 
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Врахування відмінності розвитку та навчальної діяльності дітей з 
особливостями розвитку в процесі навчання10 

 
Діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку 
Діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку мають 

відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку, зумовлені 
вродженими чи набутими розладами. 

 Залежно від типу порушення виокремлюють такі категорії дітей: 

 з порушеннями інтелекту (розумово відсталі, із затримкою психічного 
розвитку); 

 з мовленнєвими порушеннями; 

 з порушеннями опорно-рухового апарату; 

 зі складною структурою порушень (розумово відсталі сліпі чи глухі; 
сліпоглухонімі та ін.); 

 з емоційно-вольовими порушеннями та дітей з аутизмом. 
Розрізняють: 
 вроджені розлади, спричинені порушенням живлення, гормональними 

розладами, резусною несумісністю груп крові матері та дитини, шкідливим 
впливом на плід генетичних факторів, інтоксикацій, інфекцій, травм, впливом 
медичних препаратів, алкоголю, наркотичних та отруйних речовин; 

 набуті порушення зумовлені, переважно, різноманітними шкідливими 
впливами на організм дитини під час народження та в наступні періоди розвитку 
(механічні ушкодження плоду, тяжкі пологи, пологова асфіксія, крововиливи у 
мозок, інфекційні захворювання тощо). 

Навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку 
здійснюється з урахуванням особливостей їхнього розвитку, використанням 
специфічних заходів та організаційних форм навчальної роботи, залежно від 
характеру розладу. 

Діти з порушеннями опорно-рухового апарату 
Порушення опорно-рухового апарату виникають внаслідок певного 

захворювання, що призвело до розладу рухових функцій (наприклад, дитячий 
церебральний параліч у важкій формі, розсіяний склероз, захворювання кісток), 
внаслідок травми хребта або ампутації. Діти з порушеннями опорно-рухового 
апарату відчувають труднощі під час пересування, користуються різноманітними 
допоміжними засобами: інвалідними візками, милицями, тростинками чи 
«ходунками». 

Травма хребта. При деяких важких переломах хребта стається ушкодження 
спинного мозку, який відповідає за рухову активність кінцівок, внаслідок чого 
відбувається їх параліч. Хребет може бути зламаний у різних місцях, тож наслідки 
травми, залежно від того, яка частина спинного мозку ушкоджена і якою мірою, 

                                                           
10 Таранченко О.М., Найда Ю.М. Врахування відмінностей розвитку та навчальної діяльності 
дітей з особливостями психофізичного розвитку  в процесі навчання. / Інклюзивна школа: 
особливості організації та управління: Навчально – методичний посібник/Кол.:авторів: 
Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред.Даниленко Л.І., - К.:2007.- 128с. 
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можуть бути різними. Параплегія: спинний мозок травмовано нижче шийного 
відділу, відтак, у людини уражена нижня частина тіла і ноги, а також частина 
внутрішніх, тазових органів. Тетраплегія: спинний мозок пошкоджений на рівні 
шийного відділу, внаслідок цього руки й ноги у людини повністю або частково 
позбавлені чутливості та рухливості. 

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) виникає внаслідок порушення у 
тій частині мозку, яка відповідає за контроль і координацію роботи м’язів. Часто це 
трапляється під час пологів через кисневу недостатність або в перші місяці життя 
дитини. Це не прогресуючий стан, який не може передаватися іншим людям. 

ДЦП характеризується неспроможністю повною мірою контролювати 
координацію рухів і м’язову силу. Залежно від того, який відділ мозку уражено, 
можуть виникати різкі м’язові напруження (спазми), мимовільні рухи, характерна 
«танцююча» хода. Крім того, можуть виникати аномальні відчуття і сприйняття, 
порушення зору, слуху і мовлення, напади, затримка в розумовому розвитку. Діти з 
ДЦП можуть відвідувати звичайну школу і вчитися разом з усіма. Залежно від 
ступеня та характеру порушення дітям із ДЦП потрібно створювати для навчання 
різні умови: безбар’єрне середовище для тих, хто пересувається на візку; 
пристосування для письма або малювання, якщо у дитини спостерігають розлади 
моторики тощо. З учнями школи обов’язково потрібно провести бесіду (і не одну) 
на цю тему, запросити до класу експертів – молодих інвалідів, які зможуть 
переконливо розповісти про своє життя, проблеми, відповісти на запитання і 
показати наочні матеріали. 

Загальні рекомендації. 
Необхідність користуватися інвалідним візком – це, як не дивно, спосіб 

більш вільного пересування (якщо немає технічних перешкод/бар’єрів). Водночас, 
в наших умовах, коли практично всі будівлі, в тому числі і школи, не облаштована 
пандусами і ліфтами, людині на візку потрібна допомога для того, щоб подолати 
численні бар’єри. 

Якщо ви хочете допомогти дитині на візку, запитайте у батьків або фахівців, 
що потрібно робити, і дійте чітко за інструкціями, особливо, якщо ви допомагаєте 
їй подолати сходи. Деякі інваліди, котрі пройшли спеціальні тренінги, можуть 
самостійно або за мінімальної допомоги долати сходи. Але це подібно до 
екстремального спорту і завжди небезпечно. Коли йдеться про дітей, допомога 
необхідна практично завжди, а помічникам потрібен інструктаж. 

Візок слід котити повільно, оскільки він легко набирає швидкість і 
несподіваний поштовх може призвести до втрати рівноваги. 

Завжди переконуйтесь у доступності місць, де заплановані заходи: 
наприклад, екскурсія. Заздалегідь поцікавтесь, які можуть виникнути проблеми і як 
їх можна подолати. Розкажіть про них, щоб батьки (чи сама дитина) могли 
прийняти рішення. Пам’ятайте: допоміжні засоби мають бути справними і під 
рукою. Подбайте аби там, де є бар’єри (сходи, двері, пороги тощо) були люди, 
готові прийти на допомогу. Потурбуйтесь і про те, щоб особа на візку могла 
дотягнутися до речей, які їй потрібні (наприклад, до книг чи наочних посібників). 
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Діти з порушеннями мовлення 
Порушення мовлення можуть бути різноманітними – слабкий голос, афазія 

(втрата спроможності користуватися словами і фразами як засобом висловлювання 
думки внаслідок різних уражень мозку), алалія (відсутність або обмеження 
мовлення у дітей внаслідок недорозвитку або ураження мовних зон великих 
півкуль кори головного мозку), заїкання, нечітке мовлення та ін. Головне, будьте 
терплячими, розмовляючи з дитиною, яка має такі проблеми. 

Загальні рекомендації. 
Не ігноруйте дитину, якій складно говорити. Не намагайтеся прискорити 

розмову. Будьте готові до того, що розмова з нею потребуватиме більше часу. Не 
перебивайте, не квапте і не виправляйте її. 

Дивіться в обличчя, підтримуйте візуальний контакт. Не думайте, що 
ускладнення мовлення – показник низького рівня інтелекту, і що дитина, яка має 
мовленнєві порушення, не може зрозуміти вас. 

Спочатку намагайтеся ставити такі запитання, які передбачають короткі 
відповіді або відповідні рухи голови (так, ні) . 

Не вдавайте, що зрозуміли, якщо це не так. Повторіть те, що ви зрозуміли і 
не соромтеся перепитати те, чого не зрозуміли. Якщо вам знову не вдалося 
зрозуміти, попросіть вимовити слово повільніше, можливо, по буквах. 

Якщо у вас виникають проблеми у спілкуванні, запитайте, чи не хоче ваш 
співрозмовник використовувати інший спосіб – надрукувати, написати. 

Діти із затримкою в розвитку 
Діти із затримкою в розвитку навчаються нових навичок і сприймають нову 

інформацію повільніше, ніж інші. Однак, все це досить умовно і залежить від 
багатьох факторів, зокрема, виховання, місцевих традицій тощо. Дуже часто 
«розумово відсталими» помилково називають дітей, які мають порушення 
мовлення, слуху, а також педагогічно занедбаних дітей (які вчасно не отримали 
знання і навички, притаманні певному вікові). 

Синдром Дауна 
Синдром Дауна – це порушення хромосомного коду, пов’язане з розладами 

у розвитку, коли у клітині з’являється 47 хромосома. 
Дитина, яка народилася із синдромом Дауна, має характерну зовнішність – 

обличчя монголоїдного типу, дещо менший череп, інколи – непропорційно 
короткі кінцівки. Синдром Дауна означає, що малюк розвиватиметься повільніше, 
ніж його однолітки і пізніше проходитиме загальні етапи розвитку. Йому буде 
важко вчитися, але він зможе робити більшу частину того, що роблять усі інші 
діти: ходити, говорити, читати і писати. У різних людей із синдромом Дауна різні 
розумові здібності, різні поведінка і фізичний розвиток. Кожен – унікальна 
особистість, як і будь-яка інша людина. Вони можуть набагато краще розвинути 
свої здібності, якщо живуть вдома, в атмосфері любові, якщо в дитинстві вони 
навчаються за програмою ранньої допомоги, якщо отримують спеціальну освіту, 
медичне обслуговування і відчувають позитивне ставлення оточення. За 
дотримання цих умов особи із синдромом Дауна порушують один із основних 
стереотипів – що всі вони неспроможні зрозуміти іншу людину і не можуть 



 
189 КОНЦЕПЦІЯ ПРИЯТЕЛІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

навчатися. Зараз в Україні існують організації, які допомагають батькам виховувати 
дітей із синдромом Дауна. 

Через відмінності у можливостях дітей із синдромом Дауна, для батьків і 
вчителів важко встановити правила навчання таких дітей. Необхідно 
висловлювати конкретні, а не абстрактні концепції, навчати поступово, постійно 
повторюючи пройдений матеріал. 

Аутизм 
Аутизм виявляється приблизно в 10-15 випадках на 10000 новонароджених. 

Причини аутизму невідомі. Нині вчені досліджують імовірні причини – 
неврологічні порушення і біохімічний дисбаланс. Психологічні фактори не 
впливають на виникнення аутизму. Хлопчики страждають від цього захворювання 
частіше, ніж дівчатка. При аутизмі порушення розвитку суттєво впливає на 
вербальне і невербальне спілкування та соціальну взаємодію. Зазвичай, він чітко 
проявляється у дітей до трьох років. Часто спостерігається здатність дитини 
спілкуватися, розуміти мовлення, гратися і взаємодіяти з іншими людьми. 

Аутичні діти дуже різняться за інтелектом, можливостями і поведінкою. 
Деякі з них не говорять, мовлення інших обмежене і часто містить фрази і 
монологи, які повторюються. При аутизмі легшої форми діти можуть говорити на 
деякі теми, але у них спостерігаються труднощі абстрактного мислення. В 
аутичних дітей може виникнути нестандартна реакція на сенсорну інформацію, 
наприклад: голосний шум, світло, певні продукти, тканини, речі. 

Існують програми, спрямовані на покращення поведінкових, соціальних, 
комунікативних, освітніх здібностей дітей з аутизмом, розвиток побутових 
навичок. Поведінкові та комунікативні проблеми, які ускладнюються послабленим 
інтелектом, потребують допомоги з боку професіоналів, які отримали спеціальну 
підготовку з навчання аутичних дітей. Програма освіти має бути послідовною і 
передбачуваною. Діти з аутизмом краще засвоюють матеріал і менше ніяковіють, 
коли інформація подається як на вербальному, так і на зоровому рівнях. 

Спілкування з іншими дітьми також важливе, оскільки едагог навчаються в 
оточуючих зразків мовлення, спілкування та моделей поведінки. Щоб вирішити 
проблеми, пов’язані із засвоєнням шкільних дисциплін, необхідно створювати 
програми для батьків, які допомогли б продовжити навчання дитини і вдома. 

Загальні рекомендації. 
Використовуйте доступне мовлення, висловлюйтесь точно та лаконічно. 

Якщо вам потрібно пояснити щось складне, розподіліть інформацію на частини. 
Уникайте словесних штампів і образних висловів, якщо ви не впевнені у 

тому, що дитина їх знає. Не використовуйте сарказм і натяки. 
Викладаючи новий матеріал, розповідайте все крок за кроком. Надайте 

дитині можливість усвідомити кожен крок після пояснення. Якщо необхідно, 
використовуйте ілюстрації. Будьте готовими повторити кілька разів. Не 
зневірюйтесь, якщо вас з першого разу не зрозуміли. 

Ставтеся до дітей із затримкою у розвитку так само, як і до їхніх однолітків, 
обговорюйте з ними ті ж самі теми. 

Деякі діти із затримкою у розвитку прагнуть догодити співрозмовнику і 
кажуть те, що, як їм здається, хочуть від них почути. Тому, щоб досягти достовірної 
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інформації, ставте запитання на тему, яка вас цікавить, кілька разів, 
перефразовуючи їх. 

Діти з труднощами у навчанні 
Така форма порушення певною мірою прихована. У дітей спостерігаються 

труднощі концентрації уваги, запам’ятовування, пригадування та відтворення 
інформації, але не з самим процесом мислення. Досить часто такі люди мають 
дуже високий рівень інтелекту. Порушення пам’яті трапляються досить часто і є 
дуже різноманітними. З ними пов’язані функціональні обмеження слуху, мовлення, 
академічних здібностей, уваги, організованості, координації, сприйняття та 
інтеграції інформації, гнучкості мислення тощо. 

Відповідно, можна спостерігати різні ознаки: 

 проблеми зі сприйняттям тексту (дислексія: дитина не сприймає 
друкований текст і не здатна трансформувати його у слова. Дислексію мають 5-
10% населення); 

 порушення в опануванні письма (дисграфія); 

 труднощі опанування правил орфографії (дисорфографія); 

 неспроможність сприймати інформацію на слух (або зорово); 

 прямолінійне, негнучке сприйняття. 
Коли ви розумієте, що дитина не сприймає інформацію в певній формі, 

запропонуйте іншу (не може читати – поясніть словами; якщо не сприймає на слух 
– запишіть тощо). Якщо вам складно виявити це – запитайте. Будьте відвертими зі 
своїм співрозмовником. 

Порушення уваги з гіперактивністю 
Порушення уваги з гіперактивністю пов’язують з мозковою дисфункцією, 

яка спостерігається досить часто (5-10% усього населення). 
Основні рекомендації щодо навчання дітей з порушенням уваги: 

 Розпорядок життя класу має бути з чіткими правилами, розкладом та 
добре сформульованими письмовими завданнями, написаними чіткими 
літерами. 

 Краще, коли робоче місце для дитини з порушенням уваги відведено за 
першою партою (поруч зі столом вчителя, але подалі від відволікаючих 
факторів). 

 Вказівки мають бути короткими і чіткими, повторюйте їх кілька разів. 

 Розклад має складатися з урахуванням обмеження здатності дитини 
концентруватися та сприймати матеріал. 

 Усі завдання слід перевіряти. 

 Керування поведінкою – основа навчання. Обговорення поведінки з 
дитиною, у поєднанні з іншими педагогічними методами, дає позитивні 
результати. 

Заохочуйте дітей з порушенням уваги, оскільки самооцінка має для них 
величезне значення. Відзначайте успішні приклади доречних дій та виконання 
навчальних завдань. Попросіть дітей вести щоденник, в якому вони 
записуватимуть події, що допомогли їм відчути себе впевненіше. 

 
 



 
191 КОНЦЕПЦІЯ ПРИЯТЕЛІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

Діти з порушенням психічної діяльності 
Часто такі розлади пов’язані з психічними захворювання та розладами 

центральної нервової системи. Людський мозок контролює сприйняття (зір, слух), 
пам’ять, мислення, мовлення, рівновагу, виникнення і прояв почуттів, дихання 
тощо. Будь-яка із цих функцій та їх синхронна робота можуть бути порушені 
внаслідок психічного захворювання. На сьогодні головна причина виникнення 
таких розладів ще недостатньо вивчена, але відомо багато обставин, що 
провокують початок хвороби, покращують або погіршують перебіг психічного 
захворювання. 

Ознаками психічних захворювань є: 

 виникнення різко виражених змін у повсякденній поведінці (надмірність 
або відсутність сну, апетиту, неуважність, загальмованості або надмірна 
збудженості, що не була притаманна людині раніше); 

 ускладнення мислення та спілкування; 

 манія, нав’язливий стан (настирливі й нічим не виправдані спроби 
розпочати якусь діяльність, що не підходить до місця та часу, 
домінування певної ідеї тощо); 

 негативізм, у тому числі відмова від допомоги; 

 зловживання алкоголем і наркотиками; 

 тривала депресія; 

 ілюзії та галюцинації; 

 неспроможність впоратися зі щоденними справами; 

 раптові зміни настрою тощо. 
Найбільш поширеними психічними захворюваннями є маніакально-

депресивний психоз та шизофренія. 
Маніакально-депресивний психоз – періодичні зміни настрою (від сильного 

збудження й ейфорії до пасивності та пригніченості). 
Шизофренія – це загальна назва групи психозів, за яких стан характеризується 

аномальним мисленням, поведінкою та емоціями. 
Поведінка, ступінь розладу психіки таких людей може сильно варіюватися, 

залежно від форми, характеру перебігу та індивідуальних особливостей 
особистості. Тому неможливо описати «типову поведінку шизофреніка», 
окреслити остаточний перелік симптомів. Важливо знати, що хронічне психічне 
захворювання завжди виявляється хвилями: загострення – це наростання, або 
«атака» хвороби, а ремісія – сприятливий період, коли лише незначні коливання 
стану і певні дивні вчинки відрізняють хвору людину від здорової. 

Психічні порушення – не те ж саме, що затримка у розвитку. Люди з 
психічними розладами можуть відчувати емоційні розлади або збентеження, які 
ускладнюють їм життя. У них може бути свій особливий, мінливий погляд на світ. 

Не слід думати, що люди з психічними порушеннями обов’язково 
потребують додаткової допомоги і специфічного ставлення до них. 

Ставтеся до осіб з психічними порушеннями як до особистостей. Не варто 
робити передчасні висновки на основі досвіду спілкування з іншими людьми з 
такою ж формою інвалідності. Не варто думати, що люди з психічними 
порушеннями більше за інших схильні до насильства. Це міф. Як і те, що люди з 
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психічними порушеннями мають проблеми в розумінні, або вони нижчі за рівнем 
інтелекту, ніж більшість людей. 

Побутує помилкова думка й про те, що люди з психічними порушеннями не 
здатні працювати і вчитися. Вони можуть виконувати багато обов’язків, які 
потребують певних навичок і здібностей. 

Не думайте, що люди з психічними порушеннями не знають, що для них 
добре, а що – погано. 

Якщо людина із психічними порушеннями засмучена або відчуває стрес, 
запитайте її спокійно, що ви можете зробити, аби допомогти їй. Можливо, 
потрібно буде зв’язатися з кимсь із її близьких (батьками, якщо йдеться про 
дитину). 

Епілепсія 
Епілепсія – це наслідок порушення центральної нервової системи, причини 

якого остаточно не з’ясовані. Інколи епілепсія передається спадково, а також може 
бути спричинена травмою голови. Практично в кожній школі можуть бути діти, в 
яких стаються епілептичні напади. Це трапляється в однієї дитини із сотні. Вони 
виникають внаслідок порушення мозкової діяльності. Тіло дитини починає 
зводити судомами, в цей час вона не контролює себе. Напади можуть статися у 
будь-який час доби. Під час нападу епілепсії – раптового й відносно 
короткочасного – може спостерігатися втрата свідомості, падіння та судоми, які 
проявляються в напруженні всієї мускулатури, часто із закиданням голови і 
прикусом язика, потім, протягом 1-2 хвилин, спостерігається здригання 
мускулатури. Дитину необхідно покласти на горизонтальну поверхню, розстібнути 
комір сорочки, розстібнути поясок і стежити, щоб вона не прикусила язика. Для 
цього необхідно між верхніми і нижніми зубами помістити щось тверде, 
наприклад, ложку, ручку тощо. 

Іноді діти не можуть пригадати, що з ними сталося, не розуміють, де вони, 
що відбувається. Родичі або лікар зобов’язані поінформувати шкільний 
медперсонал і вчителів про наявність нападів у дитини та пов’язані з цим 
обмеження. Якщо немає особливих вказівок, дитині з епілепсією має бути 
дозволено брати участь у всіх спортивних і масових заходах, що проводяться у 
школі. 

Не обов’язково, що напади є наслідком епілепсії, але якщо час від часу вони 
стаються, можна говорити про епілепсію. 

Більшість дітей з епілепсією мають приймати ліки. Вчителі можуть їм 
допомогти, нагадуючи про те, що час випити пігулки. Важливо також пояснити 
школярам, що таке епілепсія, що вона не заразна і як поводитися, коли у людини 
трапляється напад. 

Діти із гіперкінезами (спастикою) 
Гіперкінези – мимовільні рухи тіла або кінцівок, які властиві людям з 

дитячим церебральним паралічем (ДЦП) і можуть виникати також у людей з 
пошкодженням спинного мозку. 

Якщо ви бачите людину з гіперкінезами, не слід відверто звертати увагу на її 
рухи. Під час розмови не відволікайтеся на мимовільні рухи, оскільки можете 
пропустити щось важливе. 
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Пропонуйте допомогу, не привертаючи загальної уваги. 
Не бійтеся суперечити людині з гіперкінезами, побоюючись змусити її 

хвилюватися. Позиція «тільки не хвилюйся» призведе до втрати часу. Спокійно 
висловлюйте свої аргументи, навіть коли бачите, що ваш співрозмовник нервує. 

від ВІЛ-статусу. 
Не забувайте, що ВІЛ-інфікована людина може дуже легко заразитися будь-

якою інфекцією, тому, коли ви або хтось із вашої групи захворіли навіть на 
нежить, то маєте обов’язково попередити про це, не наражаючи її на небезпеку. 

І, нарешті… 
Нехай вас не лякає такий великий перелік того, що правильно, а що – ні. 

Якщо сумніваєтеся, розраховуйте на свій здоровий глузд і здатність до співчуття. 
Будьте спокійними та доброзичливими. Якщо ви прагнете, щоб вас зрозуміли – 
вас зрозуміють. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


