
Ukrainian 
Volunteer 
Service

Звіт за півроку діяльності 



2

ЗМІСТ

Вступне слово   4-5
Робота з 
громадськими організаціями 6-7
Наші проекти

Шкільний урок 
волонтерства 8
Volunteer Walk 9
Volunteer! 10
Odessa Volunteer Card 11
Разом UVS 12

Volunteer Fest 13
Тренінговий центр «Космос» 14
Volunteer.store 15
Спільнота 16-17
Про медіа 18-19



3
Інфографіка: Ольга Діденко та Юрій Горбачов
Текст та верстка: Василина Чумаченко



4

Вступне слово

23 серпня 2017 року розпочалась 
історія під назвою Ukrainian 
Volunteer Service. Чи дали б ми 
їй початок, якби знали, що шлях 
буде зовсім не асфальтований? Так. 
Однозначно. І сьогодні, озираючись 
лише на піврічні результати, 
пишаємось нашою сміливістю.

6 місяців тому ми вирішили 
впровадити волонтерство в 
повсякденне життя кожного 
українця. Зробити добровільний рух 
настільки звичайним, зрозумілим 
і цікавим, щоб буквально кожен 
житель нашої країни отримав 
позитивний досвід волонтерства та 
щодня відчував на собі результат 
волонтерської діяльності інших. Ми 
«зареєстрували» цю ідею, створивши 
громадську організацію. Офіційний 
статус, офіційні посади, звітність та 
бухгалтерія — так все й почалось.

За ці півроки ми розпочали активну 
співпрацю з іншими громадськими 

організаціями. ГО отримують 
волонтерську підтримку для своїх 
проектів, а волонтери знають, де 
і кому вони можуть допомогти. 
Загалом ми допомогли в залученні 
волонтерів 28 організаціям з 6 
міст України. А суттєву допомогу у 
менеджменті добровольців надали 
8 проектам. Також запустили 
Тренінговий центр «Космос». З 
того моменту їздимо Україною, 
проводимо тренінги, читаємо 
лекції — навчаємо громадські 
організації волонтерському 
менеджменту.

За проектами та програмами легко 
втратити контакт із людяним. Але 
волонтерство — це, перш за все, 
особистості. Саме тому ми будуємо 
спільноту волонтерів, які розділяють 
цінності організації. В кожного з них 
своя історія, своя мотивація, свій 
характер, але всіх їх об’єднує одна 
велика ідея — зробити світ кращим.  
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Наша місія: 

Волонтерство для кожного 

За ці півроку ми виросли і як 
команда. І не кількісно, як 
можна було подумати спочатку. 
Документація, звітність, 
стратегічні планування, гранти, 
фандрейзинг зробили нас 
професійнішими (а мішки під 
очима вагомішими). 

Про нас пишуть у ЗМІ та 
соцмережах, до нас реєструються 
в волонтери та ходять у гості 
на волонтерські «сходки». Нам 
приємно, коли про нас знають, а 
ще приємніше, коли довіряють. 
Так завдяки вам та вашим коштам 
у нас з’явився Штаб. Основна 
команда організації працює там 
щодня, а щосуботи до штабу 
приходять волонтери на вище 
зазначені «сходки». 

Ми вдячні кожному, хто долучився 
до нашої діяльності протягом цих 
6 місяців. Ми впевнені, що йдемо 
правильним шляхом і робимо 
дійсно важливі речі. І запрошуємо 
вас дізнатись більше про наші 
перемоги та результати. 

З  повагою, 
команда Ukrainian 

Volunteer Service

»
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Робота з 
громадськими організаціями

Одне із провідних направлень 
нашої діяльності — співпраця з 
громадськими організаціями. Ми 
посилюємо їх волонтерами, вони 
дають волонтерам можливості 
допомагати іншим. Ми не 
конкуренти — ми друзі, діяльність 
яких неможливо уявити один 

без одного. Саме тому Ukrainian 
Volunteer Service надає підтримку 
представникам третього сектору:  
інформаційну, волонтерську, 
координаторську і навіть освітню 
(див. стр 14) 

»
Створюємо 

спільні заходи з 
організаціями
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Створюємо 
спільні заходи з 

організаціями

Підтримуємо соціальні 
проекти волонтерами

Координуємо волонтерів 
на заходах
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Шкільний урок 
волонтерства
Уявіть собі майбутнє країни, де 
починають волонтерити зі школи. Де 
волонтерство — це не лише метод 
зробити світ кращим, а й інструмент 
пошуку свого призначення. Ми уявили 
і приступили до дії.

У жовтні 2017 ми провели 
Шкільний урок і відкрили 
можливості волонтерства для 813 
старшокласників.  Ми надихнули 
їх спробувати себе у громадській 
активності, а отриманий досвід 
перетворити на активну життєву 
позицію. 

Для цього ми запросили відомих 
лідерів думок, благодійників та 
волонтерів із різних сфер. Вони 
провели інтерактивні класні години, 
поділились власними історіям 
волонтерства. 

Сьогодні координаторка проекту 
Марія Донець розробляє нову 
концепцію уроку, аби його міг 
провести кожен у будь-якій школі. 

»
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Наші проекти

Volunteer Walk

Volunteer Walk став логічним 
продовженням Шкільного уроку. 
Отриману від спікерів інформацію 
старшокласники змогли перевірити 
на практиці. Учасники волонтерили 
у  Klitschko Foundation, допомагали 
«Жизнелюб», «Кураж Базар», 
«Таблеточкам», притулкам для 
тварин, прибирали міські парки, 
готували людей похилого віку 

та навіть робили сувеніри з 
переробленого пластику.

Соціальні екскурсії поповнили 
третій сектор не тільки школярами. 
Наприклад, одна зі студенток, яка 
долучилась до волонтерського 
руху саме під час екскурсій, тепер 
організовує столичні «сходки». 

»
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Volunteer!» Volunteer! — школа проектного менеджменту 
для волонтерів-початківців. За два дні учасники 
навчились, як довести ідею до реалізації. Результат 
школи — прописані проекти. Учасники отримали 
менторську підтримку Ukrainian Volunteer Service 
і відправились реалізовувати задумки. Наразі 
реалізовано 2 проекти. 



11

Odessa Volunteer Card»
Погодьтесь, розбудова 
громадського суспільства 
впливає на те, що бізнес стає 
соціально відповідальним. Це не 
було і не є нашим пріоритетом, 
але ми хочемо, аби волонтери 
мали певні переваги в супільстві. 
Адже приємно за свою діяльність 
отримувати невеликий бонус, 
будь то знижка на каву або 
сертифікат на певну послугу. 

Odessa Volunteer Card — 
це програма лояльності, 
створена Ukrainian Volunteer 
Service і одеським бізнесом, 
аби заохотити волонтерів. В 
листопаді 2017 року термін 
дії програми закінчився. Але 
зізнаймося, повернення картки та 
розширення її дії цілком можливе. 
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Разом UVS»
Цей проект розпочався із 
точкових поїздок у дитячий 
притулок «Світанок» (м. Одеса). 
Народився він із бажання 
допомогти дітям, а виріс у 
повноцінний проект із власною 
командою, стратегічним 
плануванням та менторською 
підтримкою від команди UVS. 

Тричі на тиждень команда  
«Разом UVS» їздить до 
«Світанку», аби допомогти дітям 

соціалізуватись. Вони проводять 
майстер-класи, оновлюють 
помешкання притулку, 
займаються з дітьми фітнесом та 
просто проводять час разом. 

«Важко виміряти результати 
нашої роботи кількісно, але 
впевнена, що якісно ми отримали 
головне - довіру від дітей і багато 
щасливих посмішок», - каже 
лідерка проекту Ніколь Пелевіна.
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Volunteer Fest»
На початку грудня весь світ 
відзначає Міжнародний 
день волонтера. Це свято 
для людей, які допомагають 
іншим, ініціюють соціальні 
перетворення та змінюють світ на 
краще. Цього року ми вирішили 
відсвяткувати його і в Одесі. 2 
грудня ми провели Volunteer 
Fest — фестиваль, де зібрались 
волонтери з різних організацій, 
а жителі міста познайомились із 
соціальним активізмом.

9 лідерів організацій 
поділились відвертими 
історіями та розказали, чому 
вони присвячують своє життя 
змінам у країні. А паралельно 
всі відвідувачі змогли 
познайомитись із можливостями 
волонтерства на Ярмарку 
організацій, отримали детальну 
інформацію про їхню діяльність 
та змогли стати волонтером 
прямо на заході.
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На жаль, не всі громадські 
організації вміють і готові 
правильно працювати з 
волонтерами. Докорінно змінити 
ситуацію — справжній виклик. 
Саме тому важливим напрямком 
роботи з організаціями стали 
освітні програми. Ми оформили 
цей напрямок в окремий 
проект — Тренінговий центр 
«Космос». 

«Космос» — освітній майданчик 
Ukrainian Volunteer Service, що 
посилює організації, навчаючи 
їхні команди волонтерському 
менеджменту. 

Тренінговий центр також 
організовує серію відкритих 
заходів для всіх охочих «Real 

Talk». На цих тренінгах 
запрошені спікери із різних 
сфер розповідають про 
тонкощі взаємодії своєї 
спеціальності із третім сектором. 
Наприклад, маркетологи 
навчали промоції соціальних 
проектів, а бізнесмени — як ГО 
співпрацювати з бізнесом.

«Космос» є соціальним 
підприємництвом. Він 
щоквартально передає 70% 
доходів у фонд UVS. Тож 
замовляючи тренінг по роботі 
з волонтерами, ви не лише 
розвиваєте свій проект, але й 
підтримуєте нашу діяльність.

С о ц і а л ь н е     п і д п р и є м н и ц т в о
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Один із ефективних методів 
транслювання наших 
цінностей — писати їх на 
футболках. Саме так ми 
вирішили поширювати ідею 
волонтерства у маси. 

Volunteer.store — крамниця 
для соціальних іноваторів. 
Для тих, хто змінює світ, 
починаючи з себе. Для тих, 
кому свідомість личить в 
буквальному сенсі. 

Купуючи речі в Volunteer.
store, ви підтримуєте 
розвиток волонтерського 
руху в Україні.  

С о ц і а л ь н е     п і д п р и є м н и ц т в о
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Спільнота»
Залучити людей у 
волонтерство — одна справа. 
Об’єднати їх у спільноту — 
зовсім інше. Протягом 6 місяців 
ми гуртуємо людей навколо 
однієї ідеї: власноруч створити 
країну своєї мрії. Різноманітність 
особистостей вражає: школярі 
та студенти, хіпстери та 
оперні співаки, дизайнери та 

бухгалтери, маркетологи та 
менеджери. Наша спільнота 
складається з основної команди, 
волонтерів, pro bono експертів, 
громадських активістів, 
благодійників та спонсорів. І 
ми неймовірно вдячні тим, хто 
змінює світ разом з нами! 
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«

«
»

Pro bono волонтерство — возможность понемногу 
отдавать долг учителям с разных этапов жизни. 
Некоторые их советы меняли взгляд на 180 градусов 
в важный жизненный период. Теперь же, когда сам 
делюсь опытом, надеюсь, что мой совет или метод 
вдохновят слушателя, поможет сделать выбор или 
определит жизненный курс.

Для мене pro bono волонтерство — це можливість 
застосувати свої навички і досвід для допомоги тим, 
хто змінює наше суспільство, місто, країну. Працюючи 
з громадськими активістами, волонтерами, 
організаціями і спільнотами, я допомагаю ставати 
їм ефективнішими, сталішими, охоплювати в цей 
рух більше людей. І коли у них виходить отримувати 
більших результатів, вдало вирішувати конфлікти або 
планувати стратегії і потім досягати задуманого — 
все це шалено надихає.

Кто-то занимается волонтёрством потому что 
это модно-стильно-молодежно. Кто-то прибился 
к общему потоку и «хочет быть частью чего-то 
большего». Есть те, для кого волонтерство — 
это жизнь и идея. Именно идея, которая не дает 
спокойно есть, спать, дышать — проклятый зуд 
внутри черепной коробки, который нельзя унять.
Я занимаюсь волонтёрством не потому что этим 
занимается судья из штата Техас, будучи при этом 
крутым юристом, не потому что модно, а потому что 
это «надо». Но «надо» не потому что кто-то заставил, 
а потому что хочу, хочу на уровне биологической 
потребности, безусловного рефлекса.

Максим Зубенко, директор із 
маркетингу агентства інтернет-реклами 
Inweb (Netpeak Group)

Кирило Філімонов, тренер, коуч, 
НЛП-Майстер

Валентин Пархоменко, юрист-
консультант

pro bono експерти
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Про медіа»
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За півріччя роботи медіа-команди ми маємо публікації у виданнях, 
новинні сюжети на телебаченні та високі охоплення у власних 
соцмережах. Першу підбірку волонтерських можливостей 
органічно побачили 45 тисяч підписників Facebook. Ми розпочали 
роботу над спецпроектами для онлайн-платформ, завели блог 
на нашому сайті, наш Телеграм-канал потряпляє у підбірки від 
провідних інтернет-ресурсів. Та головне — в українському медіа-
просторі поступово утверджується позитивний імідж волонтера. 

І не забудьте завітати на наш сайт http://volunteer.country/, де 
можна дізнатись про нашу команду та проекти детальніше, а також 
зареєструватись у волонтери! 



Дякуємо, що 
змінюєте світ 
разом з нами!

Пишіть нам на 
сhange@volunteer.country


