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Якщо ви прагнете:
- допомагати іншим людям чи захищати природу,
- відчути нові враження і знайти нових друзів,
- вивчити іноземну мову або вдосконалити свої знання,
- відкрити нові горизонти і розширити свій світогляд,
- представити свою країну і познайомитись з іншими
культурами,
- просто робити добрі справи,
Приєднуйтесь до спільноти ВОЛОНТЕРІВ!

АБЕТКА ВОЛОНТЕРА
Коротка історія волонтерства

……………………………………………

Волонтерство – це добровільна, свідома і безкоштовна праця на користь інших. Термін походить від
латинського слова volontarius – добровільний, i саме добровільність є тією ознакою, яка відрізняє роботу
волонтера від інших робіт, які виконують безкоштовно, як от практика чи стажування. І хоч волонтери не
отримають за свою працю матеріальної винагороди, кожний, хто хоч раз був волонтером, добре знає як
багато нематеріальних благ приносить цей рід занять. Задоволення, радість, відчуття, що ви потрібні іншим
– ось тільки деякі з них!
Сміливо можна стверджувати, що історія волонтерства сягає у глибину віків. Спочатку воно не мало
інституційних форм, потім розвивалось при релігійних інституціях, організаціях взаємодопомоги і, зрештою,
у благодійних та громадських організаціях. Прикладом першого волонтерського табору у сучасному
розумінні можна вважати ініціативу німецької та французької молоді, в рамках якої у 1920 році у Франції
під Страсбургом волонтери відновлювали зруйновані після Першої світової війни ферми в районі найбільш
запеклих боїв між німецькими та французькими військами. З цього часу волонтерство встигло набрати
розмаху і популярності всесвітнього масштабу. Чисельні міжнародні платформи і мережі волонтерських
недержавних організацій щорічно залучають до своїх проектів понад сто мільйонів людей.
У Європі є багато можливостей волонтерської праці для молоді. Країни-члени ЄС вважають, що суспільна
праця в іншій країні сприяє соціально-економічному розвитку Європи і підвищує мобільність європейців, а
це один з пріоритетів молодіжної політики Європейського Союзу.
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Хто може бути волонтером?

……………………………………………

Кожний, хто хоче присвятити свій час і енергію, щоб розв’язувати якусь суспільну проблему або
допомогти групі людей, які не входять до кола його сім’ї, колег, друзів. Волонтерство не має жодних
релігійних, расових, вікових, ґендерних і навіть політичних кордонів. Здебільшого, навіть не
треба мати якихсь особливих знань чи умінь, щоб бути волонтером. Однак, для виконання деяких
специфічних завдань, як от соціальна робота, охорона здоров’я чи догляд за неповносправними, від
вас можуть вимагати певну кваліфікацію і досвід. Якщо волонтером хоче стати неповнолітня особа,
на це потрібен дозвіл батьків або опікуна.

А чим саме займаються волонтери?

……………………………………………

Щоб перерахувати все, що роблять волонтери, нам забракло б місця у цій брошурі. Ось лише декілька
прикладів: волонтери доглядають за бездомними тваринами у притулку; обрізають гілки густих крон
на грецькому острові, щоб сонячне світло могло потрапити до наземних рослин; можуть вчити дітей
іноземною мови у дитячому садочку або допомагати встановлювати нові вікна у школі, зруйнованій під
час військових дій на Балканах; можуть організовувати футбольні турніри для дітей з бідних кварталів
Лондона або реставрувати замки у Франції. Головне – підібрати для себе відповідний проект. Якщо ви не
даєте собі ради з молодшим братом-бешкетником, то мабуть не варто іти в дитячий садочок. Волонтером
можна стати також через Інтернет. Багатьом організаціям потрібні редактори, перекладачі, дослідники,
дизайнери. Це робота, яку можна виконувати дистанційно, не виходячи з дому.
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Я знайшов волонтерський проект, який мені подобається. А що далі?
……………………………………………

Зайдіть на веб-сторінку організаторів проекту чи напишіть їм, дізнайтесь про все детальніше, пошукайте
відгуки попередніх учасників. Зазвичай, існують чіткі процедури відбору учасників волонтерських
проектів. Швидше за все, потрібно буде надіслати своє резюме та мотиваційний лист, інколи треба ще й
рекомендації. Можливо вас запросять на співбесіду (безпосередньо в офіс організації, у телефонному
режимі або, наприклад, через Skype). Не хвилюйтесь, це не екзамен. Особа, з якою ви розмовлятимете,
захоче переконатися, що для вас це свідомий вибір, зрозуміти вашу мотивацію, дізнатись що ви знаєте й
умієте, щоб підібрати для вас завдання, які відповідатимуть вашому характерові, умінням та очікуванням.
Для вас ця розмова – це можливість з’ясувати усі організаційні питання: що потрібно оплачувати, а за що
заплатить організація, чи передбачене страхування, де спатимуть волонтери, як харчуватимуться тощо.

Скільки часу тривають волонтерські проекти?

……………………………………………

Це залежить від конкретного проекту. Деякі тривають буквально декілька днів чи тижнів (табори), інші –
декілька місяців (середньострокові проекти), і навіть рік чи два (довгострокове волонтерство).
Волонтерські табори – найпопулярніша у Європі форма короткострокового групового волонтерства.
На такі табори виїжджає багато учнів і студентів, найчастіше під час канікул. Упродовж декількох тижнів
волонтери працюють у великих групах над виконанням якогось завдання. Це може бути реставрація
пам’ятки архітектури, садіння дерев, допомога на екологічній фермі.
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Скільки коштів треба для цього витратити?

……………………………………………

Ви, мабуть, здивуєтесь, але чим довший проект, тим менша вартість участі у ньому. У багатьох випадках
платити не потрібно зовсім: організатори забезпечать проживання, нагодують, подбають про страхування,
а інколи навіть можуть дати невеличкі кошти на кишенькові витрати. Однак короткострокові проекти,
наприклад літом на 2-3 тижні, з цікавою тематикою (як от дослідження поведінки дельфінів у Хорватії чи
захист черепах у Греції) коштують досить дорого. За участь у таких таборах потрібно сплатити вступний
внесок, самостійно покрити вартість подорожі та страхове забезпечення. Буває, що організатори
допомагають волонтерам знайти кошти, щоб покрити ці витрати.
Описуючи у цьому путівнику окремі волонтерські проекти, ми подаємо орієнтовну інформацію щодо
фінансових умов участі у них. Для цього використовуємо такі графічні символи:
- волонтеру забезпечують проживання і харчування;
- волонтеру видають кишенькові гроші;
- волонтеру відшкодовують вартість подорожі до місця реалізації проекту.
Однак, майте на увазі, що фінансові та побутові умови можуть змінюватися, тому уважно ознайомтесь з
інформацією на сайтах організаторів!
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То виходить, що волонтери – це дешева робоча сила?
……………………………………………
Різниця між волонтерством та звичайною роботою очевидна і відчутна – це відсутність матеріальної
винагороди. Щобільше, за участь у волонтерському проекті ще й самому інколи доводиться платити. Але
це зовсім не означає, що для організації, в якій волонтер працює, він є безкоштовною робочою силою.
По-перше, таке трактування забороняє закон. У більшості європейських країн волонтерська праця
регулюється окремими нормативними актами. Волонтер не може працювати замість штатних працівників,
чи виконувати роботу, за яку ніхто не хоче братися. Він працює у створеному спеціально для нього проекті,
у якому чітко окреслено його завдання, режим роботи, додаткові умови тощо. Не слід забувати про
мотивацію і натхнення, які у волонтера значно вищі, ніж у звичайних працівників. А щодо оплати, то вона
не така вже й велика, якщо порівняти її з вартістю туристичної путівки на відповідний термін чи курсів
іноземної мови за кордоном. Волонтерський проект – це хороша інвестиція у ваше майбутнє!
Режим роботи волонтерів залежить від особливостей проекту. У більшості випадків проект побудовано
так, щоб волонтери мали час на розмаїті заняття поза роботою. Під час таборів вони мають змогу пізнавати
людей інших національностей і культур, під час довготермінових проектів – культуру і спосіб життя країни,
у якій перебувають. У рамках деяких проектів додатково організовують мовні курси, дискусійні клуби,
прогулянки тощо. Здебільшого волонтери працюють по 6-8 годин на день. Однак, вони мають брати
активну участь у житті проекту, спільноти, організації, а не закінчувати роботу о 16:00 і йти додому.
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Європейське волонтерство – унікальне явище

……………………………………………

Європейський Союз підтримує розвиток волонтерства у Європі через діяльність Європейської волонтерської
служби – одного з напрямів програми «Молодь у дії». Організації, які беруть участь у європейському
волонтерстві, одержують кошти на висилання волонтера, утримання, навчання, методичну підтримку,
страхове забезпечення тощо. Волонтер отримує від ЄС кишенькові кошти. Це, безумовно, найпривабливіша
у фінансовому плані програма закордонного волонтерства. Тому найбільше шансів взяти у ній участь мають
особи, які перебувають у важкому матеріальному чи соціальному становищі (неповносправні, мешканці
сільських територій, молодь з убогих чи неповних родин). Детальніше про Європейське волонтерство ви
дізнаєтесь в окремому розділі цієї брошури.

Чи можна поїхати на волонтерський проект разом з друзями?
……………………………………………

Таку змогу дає багато організацій. Однак, треба пам’ятати, що це не туристична поїздка під час канікул. У
волонтерських таборах працюють у великих групах. Треба взаємодіяти з усіма, а не тільки зі знайомими.
Приймаючі організації очікують від вас активної участі у їхньому житті. Більшість часу ви проводитимете
з господарями та іншими волонтерами. Ви разом житимете, харчуватиметесь, працюватимете і
проводитимете дозвілля. Організатори таборів особливо акцентують на вмінні працювати у групах.

А що з іноземною мовою? Як порозумітися з волонтерами з інших країн?
……………………………………………
Знання іноземної мови вам завжди знадобляться, навіть, якщо організатори волонтерського проекту
цього не вимагають. Більшість організаторів очікують від кандидатів знання мови на базовому рівні
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(здебільшого англійської або мови приймаючої країни). Зокрема, для участі у проектах, які передбачають
роботу з людьми, треба знати мову принаймні на розмовному рівні. Але трапляються й такі проекти, під
час яких вам не доведеться багато говорити. Існує декілька програм, які не вимагають знання іноземної
мови. З іншого боку закордонне волонтерство – це чудова нагода удосконалити свої знання. Неможливо
працювати у міжнародній групі не спілкуючись з іншими. Буває, що організатори, формуючи команду для
участі у таборі, відбирають з кожної країни тільки по одній особі, щоб зробити неможливим спілкування
рідною мовою. Тому перед поїздкою варто опанувати хоча б основи англійської мови.

У яких умовах перебувають волонтери?

……………………………………………

Не варто розраховувати на «тепличні умови». Волонтери часто живуть у кемпінгах, в наметах або в
багатоособових кімнатах з іншими волонтерами, інколи – в родинах, можливо навіть доведеться спати
на підлозі у спальних мішках. Їжу готують усі разом з продуктів, які надають організатори, або з того, що
придбають самі. Звичайно, базові умови безпеки та санітарії вам гарантовано, ніхто не ходитиме голодним,
але на окремий номер з душем та телевізором не очікуйте

Чи безпечно їхати у чужу країну до незнайомих людей?
……………………………………………
У будь-якому випадку ваші батьки хвилюватимуться за вас. У ваших силах – надати їм якомога більше
інформації, щоб це хвилювання зменшити. Трапитись може різне. Тому важливо придбати страховий поліс
(його і так вимагають для відкриття візи) та максимально дізнатись про організацію, яка вас відсилатиме і
прийматиме. Пошукайте інформацію про волонтерський табір, на який збираєтесь, з різних джерел.
Не досить проглянути лише сторінку організації. Спробуйте пошукати відгуки колишніх учасників,
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згадки про цей проект у місцевій пресі, зверніться до спонсорів проекту, якщо такі були. Сьогодні
завдяки Інтернету це зробити не так вже й важко. І пам’ятайте головне – організація має підписати з вами
волонтерську угоду, не сприймайте все «на слово»!

Мені ще немає вісімнадцяти років. Чи можу я також поїхати?
……………………………………………

Можете, але вибір проектів для вас буде обмеженим. Існують проекти (зазвичай, табори, часто дорожчі), у
яких за згодою батьків можуть брати участь особи віком від 16 років. Деколи вказують також верхню вікову
межу – наприклад у європейському волонтерстві можуть брати участь особи віком від 18 до 30 років.

Я хотіла б займатись чимось, що б відповідало напряму мого навчання.
Чи можливо це?
……………………………………………

Звичайно. Тематик для волонтерської праці є безліч. Якщо ви здобуваєте освіту у цій же сфері, ваші шанси
на участь у проекту зростають. Крім цього, волонтерство – це добрий пункт у вашому резюме, часто єдина
можливість ще до захисту диплому здобути практичний досвід. Ваш майбутній працедавець це оцінить.

Зважте усі „за” i „проти”

……………………………………………

Волонтерство – явище багатогранне. Можна поїхати і на декілька днів, і на кільканадцять місяців,
самостійно або з друзями. Є дуже важка робота, але буває також легка, проста і приємна. За останню дуже
часто треба платити, хоч буває, що за свою роботу волонтер отримує цілком пристойні кишенькові. Тому
завжди варто дуже добре обдумати рішення про участь у волонтерському проекті.
Завдяки волонтерству ви можете зустріти цікавих людей, відвідати екзотичні місця, пізнати нові звичаї,
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вивчити іноземну мову, здобути професійний досвід, який так цінують працедавці. Це плюси волонтерства,
про які згадують найчастіше. Але є у цьому й свої мінуси. Розставання з сім’єю і друзями, важка робота,
часто у непростих умовах, без винагороди, важка адаптація у чужій країні, а також у своїй рідній після
повернення з довготермінового проекту – це тільки деякі з цих мінусів.
Усі «за» і «проти» потрібно зважити перед ухваленням остаточного рішення про поїздку. Адже те, що для
одних може стати незабутньою пригодою і безцінним життєвим досвідом, для інших може закінчитись
розчаруванням, передчасним поверненням додому і жалем про марно витрачений час.

УСПІХІВ ВАМ! ……………………………………………................................................................
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МІЖНАРОДНІ ВОЛОНТЕРСЬКІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Alliance of European Voluntary Service Organisations
……………………………………………

www.alliance-network.eu
Це міжнародна неурядова молодіжна організація, яка представляє національні організації, що сприяють
міжкультурній освіті, порозумінню та миру через волонтерську службу. До Альянсу входять 47 організацій
з 27 країн Європи, Америки та Азії (в тому числі і з України). Членами Альянсу від України є 2 організації:
Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва “Альтернатива-В” (www.alternative-v.dp.ua) та Спілка
Форум (www.union-forum.org)

APARE/GEC

……………………………………………

www.apare-gec.org
З липня до вересня можна поїхати на 2-3-тижневий табір (APARE). Ви допомагатимете відновлювати і
реставрувати пам’ятки архітектури. Робота займатиме 6-7 годин на день, а потім – вільний час. Вартість
табору залежить від тривалості виїзду і віку учасників (від 95 до 300 євро). GEC – це програма
довгострокового волонтерства, яка реалізується в рамках Європейської волонтерської служби (EVS). Вік 16+

Associetate Missionaries of The Assumption

……………………………………………

www.assumptionvolunteers.org
Організація висилає волонтерів до міжнародних спільнот у Європі, Азії, Африці та Америці. Ви братимете
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участь у навчальних програмах для мешканців. Волонтерство триває від одного до двох років. Кандидат
має бути католиком, мати вищу освіту і добре знати мову країни, до якої хоче поїхати. Треба також
самостійно подбати про візу чи дозвіл на перебування. Вік 23-40 років.

ATD Fourth World

……………………………………………

www.atd-uk.org
ATD допомагає людям, які мешкають у нужді, переважно у міських нетрях. Спочатку волонтери можуть
поїхати на вихідні до Лондону (вартість – 12 фунтів) або на літній табір до Англії чи в Європі, щоб
перевірити чи добре почуваються на такій роботі. Вимагається знання англійської мови. Після
короткострокового можна вибрати тримісячний проект. Після тримісячного волонтерства можна
розраховувати на довгострокові виїзди. Вік 18+

Betobe

……………………………………………

www.betobe.org
Betobe – це мережа волонтерства. Волонтери займаються перекладами, створенням веб-сторінок, надають
розмаїту дидактичну допомогу тощо. Усе це в режимі on-line, не виходячи з дому. Після реєстрації ви
можете переглядати базу даних проектів, у яких можна взяти участь.

Camphill Special School inc.

……………………………………………

www.beaverrun.org
Camphill – це мережа осередків, які працюють із дітьми з розумовими відхиленнями. Такі школи діють у
цілому світі. Мінімальна тривалість виїзду – 6 місяців, максимальна – один рік. Зголошуватись потрібно на
адресу, подану на сайті, або безпосередньо до конкретних шкіл. Вік 18+
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Concordia

……………………………………………

www.concordia-iye.org.uk
Concordia організовує 2-4-тижневі табори (з червня по вересень) у 40 країнах світу. Головні завдання
організації – реставрація пам’яток архітектури, діяльність у сфері захисту довкілля, а також робота з
дітьми, які мають особливі потреби. Учасники сплачують вступний внесок (6-10 фунтів), а також оплату
за проект (150 євро). Бувають проекти для 16-річних. Вік 18+

Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS)
……………………………………………

www.ccivs.org
Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби. Безпосередньо не набирає волонтерів
для роботи закордоном. Щоб приєднатися до волонтерської акції, необхідно звернутися до
партнерської організації у країні проживання. В Україні членом CCIVS є лише одна організація –
українська група міжнародної організації Service Civil International (SCI) «СВІТ-Україна»
(www.svit-ukraine.org)

European Volunteer Centre (CEV)

……………………………………………

www.cev.be
Європейська парасолькова асоціація, що об’єднує 80 національних та регіональних волонтерських
центрів та агенцій у Європі, які працюють разом для підтримки та сприяння волонтерській діяльності.
На даний час українські організації не входять до асоціації.
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Internationale Conference Volunteers (ICV)

……………………………………………

www.icvolunteers.org
ICV організовує конференції, шукає волонтерів, які обслуговуватимуть їх: допомагатимуть в інформаційних
пунктах, з перекладом, в організаційних питаннях. Виїзд триває один-два тижні. Треба знати англійську
мову. Інколи організатори повертають вартість подорожі, це залежить від конкретного проекту. Вік 18+

Service Civil International (SCI)

……………………………………………

www.sciint.org
SCI – одна з найбільших у світі міжнародних волонтерських організацій з понад 90-річним досвідом
координації міжнародних волонтерських проектів. В Україні цю організацію представляє «СВІТ-Україна»
(www.svit-ukraine.org).

United Nations Association (UNA) Exchange

……………………………………………

www.unaexchange.org
Якщо оберете цю програму, то матимете три можливості: 2-3-тижневі табори (вартість – 150-175 фунтів),
волонтерство від 1 до 12 місяців (вартість – 200-300 фунтів), а також волонтерські проекти EVS. У тривалих
проектах організатори відшкодовують вартість подорожі. Проекти охоплюють дуже широку тематику.
Вік 16+
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Volonteurope

Volonteurope

……………………………………………

www.volonteurope.de
Volonteurope – це мережа, що об’єднує сотні організацій, які займаються залученням волонтерів з
Європейського Союзу, країн-кандидатів та країн-членів Ради Європи.

Worldwide Opportunities on Organic Farms (WWOOF)
……………………………………………

www.wwoof.org
WWOOF – організація-посередник між фермами, яким потрібна допомога, і волонтерами, які хотіли
б допомагати на фермах. Кандидати мають знати мову країни, до якої хочуть поїхати. Робота триває 6
днів на тиждень по 6 годин на день. У заявці на участь треба подати якомога більше інформації про свої
очікування (куди хочете їхати, що любите робити). Вік 18+

WorldWide Volunteering

……………………………………………

www.wwv.org.uk
WorldWide Volunteering – це неприбуткова організація, що допомагає людям різного віку займатися
волонтерською роботою. Це досягається завдяки необмеженому доступу до інформації про найширший
спектр волонтерських можливостей в усьому світі.
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ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ

……………………………………………

www.idealist.org Ідеаліст
……………………………………………...............................................
Одна з найбільших баз даних можливостей волонтерства. Пошук можливостей волонтерства з
врахуванням країни, тривалості, завантаженості волонтера, знання мови.
www.worldvolunteerweb.org World Volunteer Web ……………………………………………..........
Портал про міжнародне волонтерство.
www.helpx.net Help Exchange …………………………………………….........................................
Пропозиції волонтерства на фермах у цілому світі.
www.imva.org International Medical Volunteers Association
………………………………………..
Проекти у сфері медичної допомоги.
www.cnvs.org Catholic Network of Volunteer Service
……………………………………………......
На цій сторінці можна розмістити інформацію про себе.
www.chimps.nl/volunteer.htm
…………………………………………….......................................
Волонтерство у сфері допомоги тваринам і захисту довкілля. На сторінці є список організацій, які
займаються цією тематикою.
www.netaid.org NetAid
……………………………………………...............................................
Можливість волонтерства через Інтернет.
www.wwv.org.uk WorldWide Volunteering
……………………………………………....................
Необмежений доступ до інформації про найширший спектр волонтерських можливостей в усьому світі.
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www.onlinevolunteering.org Волонтери ООН
……………………………………………................
Можливості волонтерства в on-line режимі.
www.goeco.org GoEco
……………………………………………...................................................
Пропозиції волонтерства в екологічних і гуманітарних проектах у всьому світі.
www.greenvolunteers.com Green Volunteers
……………………………………………................
Путівник та інформаційна мережа волонтерської діяльності у сфері захисту природи.
www.go-volunteerabroad.com Volunteer Abroad blog
……………………………………………....
Пошук волонтерських програм різного спрямування у всьому світі.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА
СЛУЖБА
Європейська волонтерська служба (European Voluntary Service – EVS), або, як її ще
називають, Європейське волонтерство, – це одна з підпрограм програми „Молодь у дії”

Європейського Союзу. ЄВС дає змогу волонтерові або групі волонтерів займатися суспільною працею в
усіх країнах ЄС та партнерських країнах, зокрема в Україні. Волонтери з України можуть поїхати тільки у
країни Європейського Союзу. Європейське волонтерство виникло для того, щоб волонтери здобували
необхідні компетентності й уміння, які впливають на їх особистий і професійний розвиток, за допомогою
неформальної освіти. ЄВС розвиває солідарність та популяризує толерантність серед молоді, активну
участь молодих людей у громадському житті.

Проекти ЄВС ……………………………………………...................................................................

Проекти ЄВС зазвичай тривають 6–12 місяців, але враховуючи труднощі з візою, інколи можуть бути й
коротшими (однак, не менше 2 місяців). Короткострокові заходи (3 тижні – 6 місяців) можливі лише, якщо
до них залучають молодих людей з обмеженими можливостями.
Зазвичай, волонтери працюють у сферi культури, спорту, охорони довкілля, займаються з дiтьми тощо.
Приклади проектів за участі українців можна подивитись на сайті www.yia.org.ua.

Хто може брати участь? ……………………………………………................................................

Участь у Європейському волонтерстві може брати кожна молода людина віком від 18 до 30 років, в
окремих випадках може брати участь молодь віком 16-17 років.
Від волонтера не очікують жодної особливої кваліфікації чи досвіду, він не мусить знати іноземної мови,
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якщо цього не вимагають приймаюча чи висилаюча організації. Єдині критерії участі – мотивація, вік і
громадянство однієї з країн Програми.
У проекті ЄВС можна брати участь тільки один раз. Виняток складають короткострокові проекти, після
яких можна брати участь у довгостроковому проекті.

Що забезпечують волонтерам? ……………………………………………..................................

Навчання:……………………………………………......................................................................................
- підготовчі тренінги (pre-departure – перед виїздом за кордон);
- ввідний тренінг (on-arrival – незадовго після прибуття до країни);
- оцінювальна зустріч (mid-term – всередині реалізації проекту);
- підсумкова зустріч (final evaluation – після завершення проекту);
- розмаїті спеціальні курси і тренінги до початку та під час проекту (напр., мовні курси).
Тренінги організовують координуючі організації, Національні Агенції, тренери Ресурсного Центру SALTO
для Східної Європи та Кавказу, або приймаючі організації.
Покриття усіх витрат, пов’язаних з участю у проекті: …………………………………………….................
- страхування;
-вартість проїзду;
- харчування і проживання;
- кишенькові.
Інше: …………………………………………….............................................................................................
• методична допомога і підтримка з боку опікуна (ментора);
• можливість продовжувати міжнародну діяльність (напр., брати участь у міжнародних обмінах);
• сертифікат Європейської Комісії, який засвідчує участь у Програмі «Молодь у дії» - Європейське
волонтерство ЄВС.
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Від волонтера ЄВС ніхто не має права вимагати жодної оплати за участь у проекті!
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Як стати волонтером? ……………………………………………........................................
Крок 1: Знайди проект

……………………………………………

Відкрий базу даних в Інтернеті (http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/). Там Ти знайдеш організації і описи
проектів для волонтерів з-за кордону. Якщо знаєш англійську мову, ознайомся з цими пропозиціями і
занотуй номери проектів, які Тебе зацікавили.

Крок 2: Знайди висилаючу організацію

……………………………………………

Це може бути будь-яка громадська організація, яка має статус юридичної особи. Якщо не знаєш такої
організації у своєму місті, звернись до одного з інформаційних представників програми "Молодь в дії".
Тобі допоможуть знайти висилаючу організацію і залагодити всі формальності, пов’язані з поїздкою.

Крок 3: Подай свою кандидатуру

……………………………………………

Знайти цікавий проект – це ще не все. Тепер потрібно переконати приймаючу організацію, що Ти будеш
добрим волонтером. Надішли документи, які вимагають, зазвичай це резюме і мотиваційний лист, і чекай
на відповідь. Якщо Тобі відмовлять, не втрачай надії. Знайди інший проект і спробуй ще раз. Терпіння і
наполегливість – це ті риси характеру, які дуже хочуть бачити у кандидатах на волонтерів.

Крок 4: Заповни аплікаційну форму

……………………………………………

Тебе обрали. Організація, до якої Ти звернувся, підтримала твою кандидатуру. Тепер приймаюча і
висилаюча організації узгоджують між собою хто саме подаватиме заявку на фінансування проекту.
Це потрібно зробити до одного з п’яти термінів (1 лютого, 1 квітня, 1 червня, 1 вересня, 1 листопада).
Пам’ятай, що з моменту заповнення аплікаційної форми до виїзду пройде щонайменше 3 місяці.
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Крок 5: Терпеливо очікуй

……………………………………………

Рішення про фінансування поїздок волонтерів ухвалює Національне агентство Програми «Молодь у дії»
у країні, в яку Ти хочеш поїхати. Термін – до 8 тижнів з моменту подання заявки. Тебе підтримали? Тепер
можна готуватися до поїздки!

Крок 6: Залагодь усі формальності

……………………………………………

Від моменту, коли надійшло позитивне рішення, до самого виїзду мине, щонайменше, 6 тижнів. Цей час
потрібний, щоб залагодити усі формальності: підписати угоду, оформити закордонний паспорт, візу тощо.
Перед виїздом висилаюча організація проведе для своїх волонтерів підготовчий семінар.

Крок 7: Пакуй валізи

……………………………………………

Інформаційні представники Програми «Молодь у дії» в Україні:
……………………………………………
Оксана Бондар, Вінницький регіональний центр інформації «Креатив», Вінниця,
oksana.bondar.v@gmail.com
Ярина Боренько, Європейський діалог, Львів, yaryna@dialog.lviv.ua
Андрій Донець, Донецький дебатний центр, Донецьк, debate@cent.dn.ua
Олена Яремко, Академія української молоді, Львів, olena_yaremko@yahoo.com
Анна Десятова, Центр європейських ініціатив, Суми, anna.desyatova@gmail.com
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ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ

……………………………………………

Європейські ресурси:

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm ………………………………
Офіційна сторінка Європейського волонтерства, на веб-порталі Європейської Комісії. База даних
волонтерських проектів, файли і формуляри, корисна інформація для волонтерів та організацій,
практичні поради щодо організації проектів ЄВС та подорожей по Європі (умови отримання права на
проживання, візові вимоги тощо).
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm ……………………………………………..................
База організацій, які приймають або висилають волонтерів ЄВС і координують Європейське волонтерство.
http://www.salto-youth.net/eeca ……………………………………………....................................
Ресурсний центр SALTO для країн Східної Європи та Кавказу.
http://www.myevs.net
……………………………………………..................................................
Сторінка для волонтерів ЄВС. Тут можна писати блоги, розміщувати фотографії, контактувати з іншими
волонтерами, з друзями і рідними. Сервіс повністю безкоштовний.
http://www.eurotool.net ……………………………………………..................................................
Сторінка, яку створили волонтери ЄВС з усієї Європи, які брали участь у волонтерських проектах у Греції.
Українські ресурси:
http://yia.org.ua ……………………………………………................................................................
Програма «Молодь в дії» в Україні.
http://www.volonter.dp.ua; www.alternative-v.dp.ua …………………………………………….......
Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва “Альтернатива-В” (Дніпропетровськ). На сайті
є актуальні пропозиції для волонтерів, а також діє механізм пошуку волонтерських можливостей з
урахуванням багатьох факторів.
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www.union-forum.org …………………………………………….......................................................
Спілка Форум (Львів). На сайті розміщено детальну інформацію для бажаючих попрацювати та активно
відпочити за кордоном. Описано умови участі у міжнародних молодіжних волонтерських літніх таборах у
більш, ніж 30 країнах світу, а також у проектах Європейської Волонтерської Служби.
http://www.volontariat.org.ua ……………………………………………...........................................
Центр волонтаріату «Карітас» (Дрогобич). Організація має гарний досвід участі у проектах ЄВС.
www.svit-ukraine.org …………………………………………….......................................................
Міжрегіональна волонтерська організація «СВІТ-Україна». Пошукова база даних волонтерських проектів.
Ви маєте можливість подати заявку на участь в міжнародному волонтерському проекті в режимі онлайн http://www.workcamps.info. Система дає змогу шукати і передивлятись проекти, що відповідають вашому
віку, національності, статі (та наявним вільним місцям), а також подати заявку в один чи кілька проектів.
volunteer.kiev.ua ……………………………………………..............................................................
Всеукраїнський громадський центр «Волонтер». У розділі «Анонси» є інформація про наявні можливості
волонтерства як в Україні, так і за кордоном.
unistudy.org.ua/volunteering.htm …………………………………………….....................................
UNISTUDY – інформаційний ресурс про навчання за кордоном та міжнародні молодіжні програми,
зокрема і волонтерські. Тут можна знайти базу даних можливостей волонтерства.
volunteering.org.ua ……………………………………………..........................................................
Центр волонтаріату «Добра воля». На сайті розміщено інформацію про можливості волонтерської роботи,
а також передбачено внесення даних про особу, що шукає волонтерську роботу або про організацію, якій
потрібні волонтери. Є також короткий опис Центрів волонтеріату у різних містах України.
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volunteers.kiev.ua …………………………………………….............................................................
Програма «Волонтери в дії» – це добровільна громадська ініціатива, метою якої є формування та
укріплення волонтерського руху на теренах України.
http://volunteers2012.org.ua ……………………………………………............................................
Всеукраїнський центр волонтерів для проведення Євро-2012.
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ВОЛОНТЕРСТВО У
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ ТА ІРЛАНДІЯ

……………………………………………

Великобританія – це країна з багатою і багаторічною традицією волонтерської праці. Ця діяльність
тут розвинена значно краще, ніж у більшості європейських країн. За різними даними майже 25-40 %
мешканців острова щороку беруть участь у різного роду волонтерській діяльності. Варто також зазначити,
що у Великобританії та Ірландії роботу волонтерів частково оплачують. Сфера діяльності дуже широка,
починаючи від простих справ, як от щоденні покупки, через повноцінну допомогу і соціальну опіку, захист
довкілля, аж до впливу на місцеву владу та уряд. Зверніть увагу, що практично всі організації вимагають
від волонтерів доброго знання англійської мови.

МИСТЕЦТВО І МУЗИКА
Cheltenham Festivals – Великобританія

28

……………………………………………
……………………………………………

www.cheltenhamfestivals.com/jobs
У місті Челтнем щорічно відбуваються чотири фестивалі: джазовий (27 квітня – 2 травня), науковий (2-12
червня), музичний (29 червня – 10 липня), літературний (7-16 жовтня). Для допомоги під час організації та
проведення цих фестивалів організація залучає волонтерів. Їх завдання – допомога запрошеним гостям,
офісна робота. Проекти короткострокові (10 днів). Волонтери мають безкоштовний доступ на всі заходи
фестивалів. Вік 18+
28

Відгуки волонтерів:

“Абсолютно винятковий тиждень – повний хорошого досвіду, справжня робота у команді.” Волонтер
наукового фестивалю
“Якщо у вас є пристрасть до світу мистецтва, ви любите зустрічатися з новими людьми (як звичайними,
так і відомими) або просто цікавитесь внутрішньою роботою під час організації масштабних заходів,
волонтерство під час фестивалю – це ідеальні умови для вас”. Джемма.

Hesse Student Scheme – Великобританія

……………………………………………

www.aldeburgh.co.uk
Волонтери (близько 12 осіб) потрібні для допомоги під час організації Фестивалю музики і мистецтва, який
проходить у червні. Зголошуватись потрібно до кінця березня до Jane Alexander. Вік 18-25

ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ
Birmingham Phab Camps – Великобританія
www.bhamphabcamps.org.uk

……………………………………………
……………………………………………
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Організації потрібна допомога волонтерів під час літніх таборів для неповносправних дітей. Учасниками
є й здорові діти, оскільки мета таборів – інтеграція обох груп. Щороку проходить 6 таборів, потрібно 80
волонтерів. Щоб взяти участь, потрібно заповнити аплікаційну форму, надати довідку про відсутність
судимості, а також дві рекомендації. Вік 17-35

Camphill Communities in Great Britain – Великобританія
……………………………………………

www.camphill.org.uk
До Вашого вибору – 47 осередків для дітей та молоді, які потребують особливої опіки, зокрема для осіб, які
мають проблеми з навчанням. Завдання волонтера – догляд за мешканцями осередку. Волонтерство може
тривати від 6 місяців до 2 років. Під час канікул є змога вибрати короткотерміновий проект на декілька
тижнів. Вік 18+

Camphill Rudolf Steiner Schools – Великобританія

……………………………………………

www.camphillschools.org.uk/volunteer
Camphill Rudolf Steiner Schools – це школа для дітей та молоді з особливими потребами. Волонтери потрібні
вдома і в школі. Виїхати можна на 6 місяців, але перевага надається тим, хто бажає працювати упродовж
року. Можливі також тримісячні проекти на період з квітня до початку липня. Актуальні дати набору
волонтерів: 5 січня, 15 квітня, 3 серпня, 22 жовтня 2011 року. Вік 18+
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The Sheiling Community – Великобританія

……………………………………………

www.sheilingschool.org.uk
Волонтери потрібні для допомоги неповносправним дітям та молоді. Вони організовують для підопічних
навчальні та мистецькі заняття. Кандидати мають попередньо пройти навчання у сфері надання першої
допомоги. Проект триває один рік. Вік 18+

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ, ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ
……………………………………………
Cathedral Camps – Великобританія

……………………………………………

www.cathedralcamps.org.uk
Організація запрошує на тижневі табори під час канікул молодь з усього світу. Мета – реставрація
старовинних соборів у Великобританії. Вартість участі: 155 фунтів. В оплату входить харчування,
проживання та відповідне обладнання. Проїзд за власні кошти. Вік 16-25

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) – Великобританія
……………………………………………

www.rspb.org
Це об’єднання займається захистом птахів та їх природного середовища. Волонтери потрібні для роботи у
заповідниках на території всієї Великобританії. Виїзди організовують щонайменше на тиждень. Вік 16-75

31

31

Waterway Recovery Group – Великобританія

……………………………………………

www.wrg.org.uk
Організація займається мережею каналів, які з’єднують річки та озера. Під час Canal Camps волонтери
працюють над реконструкцією старих каналів, очищають прибережну рослинність. Графік роботи: з 9.00
до 17.00 год.; учасники оплачують 56-80 фунтів за харчування та проживання. На сайті розміщено графік
проведення Canal Camps на 2011 рік. Вік 18-70

Groundwork – Irish Wildlife Trust Volunteers – Ірландія
……………………………………………

www.groundwork.ie
Groundwork організовує екологічні табори. Робота полягає у обрізуванні віток кущів і дерев та
проріджуванні їх крон. Проект триває від одного до двох тижнів. Вік 16-65

СОЦІАЛЬНА РОБОТА
CSV – Великобританія

……………………………………………
……………………………………………

www.csv.org.uk/fulltimevolunteering
Центри соціальної допомоги у всій Великобританії шукають волонтерів до участі у проектах тривалістю
від 4 до 12 місяців (під час канікул – на 3 місяці). Під час поїздки Ви допомагатимете неповносправній
особі вдома, під час навчання, працювати з молоддю з патологіями, у спеціальній школі або осередку для
бездомних. Вік 16+
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INDEPENDENT LIVING ALTERNATIVES – Великобританія
……………………………………………

www.ilanet.co.uk
Організація підтримує неповносправних осіб у щоденному житті. Можете виїхати на 4 місяці або на довше.
Ви пройдете попереднє навчання. Вимагається знання англійської мови, стане у нагоді також посвідчення
водія. Вік 18+

3H The Handicapped Holiday Fund – Великобританія
……………………………………………

www.3hfund.org.uk/Volunteer
Фонд організовує виїзди під час канікул для неповносправних осіб. Волонтери виїжджають разом з ними
як опікуни, пройшовши перед виїздом спеціальне навчання. Вартість – від 30 до 200 фунтів. Вік 18+

Downside-Fisher Youth Club – Великобританія

……………………………………………

www.downside-fisher.org
Організація підтримує дітей і молодь з особливими потребами з Бермондсі та околиць (південний Лондон);
реалізує спортивні, мистецькі та відпочинкові програми. Досвід роботи з молоддю буде додатковою
перевагою. Вік 18+

Iona Community – Великобританія

……………………………………………

www.iona.org.uk/iona_volunteer.php
Об’єднання, засноване для осіб, які випадають із суспільства, запрошує на період від 6 до 12 тижнів. Сезон
триває щороку з початку березня до листопада. Волонтери допомагають у всіх видах діяльності осередку.
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Заявки приймають упродовж року. Вік 18-70

Richmond Fellowship – Великобританія

……………………………………………

www.richmondfellowship.org.uk
Організація займається особами з психічними відхиленнями. Потрібні волонтери для допомоги в
осередках. Добре, якщо кандидат має досвід роботи у соціальній сфері, психолога або догляду за хворими.
Вік 22+

Cura Domi-Care At Home – Великобританія

……………………………………………

www.curadomi.co.uk
Організація доглядає за літніми особами у них вдома. Волонтери проходять співбесіду. Необхідні три
рекомендації. Вік 18+

Leonard Cheshire – Великобританія

……………………………………………

www.leonard-cheshire.org
Організація займається будинками для осіб, які мають фізичні обмеження та проблеми у навчанні.
Волонтери виїжджають на період 6-12 місяців, щоб допомагати мешканцям будинків у щоденному побуті.
Вік 18+
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Worcestershire Lifestyles – Великобританія

……………………………………………

The Simon Community of Ireland – Ірландія

……………………………………………

www.worcestershire-lifestyles.org.uk
Організація займається особами з фізичними обмеженнями. Волонтерство триває 4 місяці. Зголошуватися
можна упродовж всього року. Вік 18+

www.simoncommunity.com
Simon Community – це організація, яка займається бездомними. Волонтерство може тривати погодинно
(3-7 годин щотижня) або на постійній основі. У випадку постійного волонтерства організатори
забезпечують проживання. Тривалість – щонайменше 6 місяців. Потрібно добре розмовляти англійською.
Заявку можна заповнити on-line або надіслати поштою. Відібрані заявники проходять співбесіду.
Необхідно дві рекомендації. Вік 18+

Barretstown – Ірландія

……………………………………………

www.barretstown.org
Барретстаун – це програма для важко хворих дітей. Щорічно приймає для допомоги майже 700
волонтерів, програми тривають від березня до листопада. Волонтерів запрошують на вихідні на весняні/
осінні програми та на 7-10 днів на літні програми. На літні програми набирають також перекладачів. Вік
18+
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РОБОТА З МОЛОДДЮ
SENSE – Великобританія

……………………………………………
……………………………………………

www.sense.org.uk
Робота з глухонімими та незрячими. Волонтери можуть працювати в одному з офісів SENSE, магазині,
під час проведення заходів для цільової групи. Набір волонтерів для проведення заходів та канікул
розпочнеться на початку 2011 року. Завантажити брошуру про літні канікули та аплікаційну форму можна
з початку грудня. Можете виїхати на тиждень (липень – серпень). Ви допомагатимете організовувати
відпочинок для дітей і дорослих. Вік 18+

UNA Exchange – Великобританія

……………………………………………

www.unaexchange.org
Двотижневі табори (червень – жовтень, січень – квітень) в Уельсі, пов’язані з соціальною роботою,
захистом довкілля, культурою і мистецтвом або роботою з молоддю. Вартість – 50 фунтів. Нерезиденти
Великобританії не можуть подавати заявки безпосередньо до проекту в Уельсі, а лише через партнерські
організації в своїй країні (члени Alliance of European Voluntary Service Organisations
(www.alliance-network.eu) або Co-ordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS) (ccivs.org).
Вік 18+
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ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ
www.timebank.org.uk
……………………………………………...................................................
Британський портал про волонтерство.
www.volunteering.org.uk ……………………………………………..................................................
Volunteering England – незалежна благодійна членська організація, покликана підтримувати волотнерство
у всьому його розмаїтті.
www.do-it.org.uk ……………………………………………..............................................................
DO-IT База проектів.
www.volunteering-ni.org ……………………………………………...................................................
Агенція розвитку волонтерства (Volunteer Development Agency). Можливості волонтерства у Північній
Ірландії. Список організацій, яким потрібні волонтери.
www.volunteerscotland.org.uk ……………………………………………...........................................
Шотландський портал про волонтерство. Корисна правова інформація.
ww.volunteering-wales.net
…………………………………………….............................................
Волонтерство в Уельсі. Контакти 33 місцевих осередків волонтерства у всьому Уельсі.
www.volunteeringireland.com ……………………………………………...........................................
Ірландський портал про волонтерство. Містить базу даних актуальних пропозицій.
www.scvo.org ……………………………………………..................................................................
Шотландська рада волонтерських організацій.
www.vds.org.uk …………………………………………….............................................................
Шотландський центр волонтерства.
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www.wcva.org.uk
…………………………………………….........................................................
Уельська рада волонтерської діяльності.
www.volunteeringireland.com ……………………………………………...........................................
Портал про волонтерство в Ірландії.
www.activelink.ie/irish
……………………………………………................................................
Адреси організацій, які шукають волонтерів в Ірландії.
www.ucc.ie/careers/web/Students/Undergraduate_Options/YearOut.html ……………………………
Різні можливості волонтерства в Ірландії упродовж 6, 12 і навіть 24 місяців.
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НІМЕЦЬКОМОВНІ КРАЇНИ

……………………………………………

Для тих, хто вивчає німецьку мову і прагне її вдосконалити, варто звернути увагу на можливості
волонтерства у Німеччині, Австрії, Швейцарії. Німецькі ковбаски, австрійські Альпи, швейцарські
годинники – це далеко не все, що можуть запропонувати ці країни. Для волонтерських ініціатив спектр
дуже широкий. Можливо комусь навіть вдасться підгледіти у Швейцарії як маленькі звірятка загортають у
фольгу шоколад

ТАБОРИ

……………………………………………
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Bundesverein eV – Gesellschaft für
Internationale und Politische Bildnung (IJGD) – Німеччина
……………………………………………

www.ijgd.de
IJGD щороку організовує близько 120 міжнародних молодіжних таборів у Німеччині. Вони тривають 3
тижні, переважно влітку. Волонтери працюють у сфері охорони природи, соціальній, освітній сферах або у
проектах, що стосуються культури. Групи працюють разом близько 25 годин на тиждень. Вартість участі –
€80 ( у деяких таборах передбачено додатковий внесок). Вік 16-26
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Jugend Norddeutsche im internationalen Gemeinschaftsdienst (NIG) – Німеччина
……………………………………………
www.campline.de
NIG організовує 2-3 тижневі міжнародні молодіжні робочі табори, переважно влітку. 10-20 молодих людей
з різних країн працюють разом 30 годин на тиждень. Вік учасників, зазвичай: 18-30 років. Розмовною
мовою більшості таборів є англійська. Волонтери беруть участь у природоохоронних, культурних, освітніх
та інших проектах. Вік 17+

Gruppo Volontari della Svizzera Italiana (GVSI) – Швейцарія
……………………………………………

www.adonet.org
GVSI – це група молодих людей, які допомагають бідним мешканцям швейцарських сіл. Виїзди
організовують у червні, липні і серпні. Волонтери живуть у мешканців села. Допомагають у щоденній
діяльності: працюють на городі, в садибі. Вік 18+

Open Houses Network – Німеччина

……………………………………………

www.openhouses.de
Це організація, яка займається реставрацією пам’яток у Східній Німеччині. Щороку їй допомагають
майже 100 волонтерів. Тривалість виїзду – від 2 тижнів до 6 місяців. Мусиш знати основи англійської і
німецької мови. Вартість тритижневого табору складає від 25 до 40 євро. У цю суму входить страхування.
Зголошуватись потрібно через Інтернет.
Вік 18+
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Фонд Fercher von Steinwand – Німеччина

……………………………………………

www.ferchervonsteinwand.org
Здебільшого волонтери займаються сільськогосподарською діяльністю. Але в окремих випадках
чи коли погана погода, їм можуть запропонувати іншу роботу. Зазвичай робочий день триває 5-6
годин. Табори проходять у місцевості Dürnau, розташованій у Верхній Швабії. У вільний час учасники
організовують сплави на каяках, велосипедні прогулянки, мандрівки по Альпах і долині Дунаю, культурні
розваги. Волонтери отримують безкоштовне проживання та харчування. Зареєструватися для участі
можна, заповнивши Інтернет форму, або поштою. Після отримання підтвердження необхідно сплатити
реєстраційний внесок, який складає 25 євро. Необхідне знання англійської або німецької мови. Вік 18-26

«Табір навчив мене цінувати стосунки між людьми і переконав у тому, що, якщо хочеш сподобатися
іншим, треба залишатися самою собою. Ми пофарбували будинок, упорядкували сад, облаштували новий
майданчик для гриля і зробили ще мільйон інших важливих та корисних справ».
Елен (18 років) про табір у Німеччині

СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Friedensdorf International – Німеччина
www.friedensdorf.de

……………………………………………
……………………………………………
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„Міжнародне село миру” в Oberhausen – це проект реабілітації дітей, яких поранено внаслідок військових
дій або катаклізмів. Робота волонтерів полягає у допомозі в щоденній діяльності. Потрібно знати основи
німецької мови. Вік 18+

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners – Німеччина
……………………………………………

www.freunde-waldorf.de
Програма залучає іноземних волонтерів для роботи в осередках для осіб з особливими потребами.
Треба знати німецьку мову на базовому рівні, а для тих, хто працюватиме в сфері культурної освіти
(неповносправні діти) та догляду за людьми похилого віку, необхідне добре або вільне володіння
німецькою мовою. Волонтерів запрошують на 12 місяців. Організація допомагає волонтерам отримати
візу. Під час роботи волонтери отримують від 150 євро на місяць, безкоштовне житло та харчування,
страхування, гарантовані вихідні дні, 20 днів навчання на початку, під час та вкінці волонтерської служби.
Транспортні витрати не відшкодовуються. Більшість волонтерів (приблизно 75 осіб) починають роботу у
серпні/вересні, менша група (25 осіб) – у січні. Не існує верхньої вікової межі. Вік 18+

ЕКОЛОГІЯ
Landdienst-Zentrallstelle – Швейцарія
www.landdienst.ch
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……………………………………………

Волонтерство полягає у допомозі швейцарським фермерам у польових роботах. Потрібно знати
італійську, французьку або німецьку мову і заплатити вступний внесок (30 євро). Мінімальна тривалість
перебування – 3 тижні, максимальна – 2 місяці, працюється 44-48 годин на тиждень. У неділю – вихідний.
Можна виїжджати з березня до жовтня. Щороку виїжджає 600 волонтерів. Вік 16-25

КУЛЬТУРА І РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТОК

Internationaler Bauorden – Deutscher Zweig – Німеччина
……………………………………………

www.bauorden.de
Організація займається відновленням будинків догляду за дітьми, неповносправними та особами
похилого віку, будівництвом осередків зустрічей молоді. Проекти можуть тривати від 3 тижнів до 3
місяців; робота у міжнародних групах, 8 годин щодня, 40 годин на тиждень. Вік 18+

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. – Німеччина,
Великобританія
……………………………………………

www.asf-ev.de
Щороку 500 волонтерів бере участь у таборах (2-4 тижні) і довготермінових проектах (12-18 місяців).
Вони відбуваються у Німеччині і пов’язані з місцями пам’яті, а також у Великобританії і стосуються роботи
з іммігрантами. Волонтери допомагають у музеях, осередках та інституціях, пов’язаних з Голокостом,
працюють з марґінальними групами (іммігранти, бездомні, неповносправні і особи похилого віку, з
узалежненнями). Вік18+
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ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ

……………………………………………

www.bagfa.de Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. (bagfa) …………………
Німецьке об’єднання агенцій волонтерства, до якого входить майже 200 осередків з усієї Німеччини. В
організації зібрана інформація про актуальні проекти.
www.ich-wags.info ich-wags! ……………………………………………...........................................
Портал для волонтерів. Тут знайдете детальну інформацію про рік соціального волонтерства (FSJ), рік
екологічного волонтерства (FÖJ) у Німеччині і за кордоном, громадянську службу (ADiA) та інші програми.
Посилання на практично всі організації, які займаються волонтерством у Німеччині.
www.vereine-noe.at
www.volunteer.at/fsj.html
……………………………………………...........................................
Сторінки про волонтерство в Австрії: Service Freiwillige.
www.workcamps.at
……………………………………………........................................................
Табори в Австрії.
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ІТАЛІЯ

……………………………………………

Італію вважають однією з двох підвалин сучасної Європи, яка розвивалася на основі грецької філософії
та римського права. Однак, про волонтерство у цій країні почали говорити тільки у сімдесятих роках
минулого століття. Сьогодні для волонтерів тут широке поле діяльності. Так що, про сієсту і пляжі
доведеться забути. У цій країні багато роботи для волонтерів, які хотіли б дбати про природу.

Agape Centro Ecumenico – Італія

……………………………………………

www.agapecentroecumenico.org
Agape – це міжнародний екуменічний центр, що живе та діє завдяки волонтерству. Спілкування
в основному відбувається італійською мовою, але використовуються також англійська, німецька,
французька та іспанська, тож непогано було б знати одну з цих мов або хоча б вивчити кілька слів перед
приїздом. Волонтери працюють на кухні, в барі, доглядають за дітьми. Робочий день – 6-7 год, 6 днів на
тиждень. Приїжджати можна на період від 2 днів до 5 тижнів навесні та на 3-5 тижнів влітку. Вік 18+

Italian League for the Protection of Birds (LIPU) – Італія
……………………………………………

www.lipu.it
Ця організація займається захистом птахів. Потрібно знати англійську або італійську мову. Приїхати можна
з квітня до жовтня на період від одного тижня до одного місяця. Вік 18+
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Servizio Civile Internazionale – Італія

……………………………………………

www.sci-italia.it
Табори тривають 2-3 тижні з червня по серпень. Потрібен вступний внесок. Неповносправні особи мають
бути з опікуном. Інформація на сайті – італійською мовою. Вік 18+

Lunaria – Італія

……………………………………………

www.lunaria.org
Щороку організація скеровує понад 400 волонтерів для участі в короткотермінових волонтерських
ініціативах за кордоном та сприяє залученню іноземних волонтерів. Це можливо завдяки співпраці з
кількома асоціаціями, що входять до Альянсу європейських волонтерських організацій (Alliance of the
European Voluntary Service Organisations), членом якого є і Lunaria. Вік 18+

Legambiente – Італія

……………………………………………

www.legambiente.eu/volontariato
Завдання волонтера: очищення пляжів і туристичних шляхів, моніторинг ландшафтних парків в горах і на
узбережжі. Вартість – від 150 до 240 євро.
Проекти для неповнолітніх осіб дорожчі. Вік 14+
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«Стрибки з 5-10 метрів у Середземне море створювали відчуття, що я перебуваю у раю. Перше
враження про майже первісні умови проживання шокувало, але я до них швидко звикла. Теплий клімат і
живописний пейзаж не давали сумувати за благами цивілізації».
Ану (18) про табір в Італії

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ

……………………………………………

www.centrovolontariato.net ……………………………………………...........................................
Національний центр волонтерства в Італії.
www.volontariatoggi.info …………………………………………….................................................
Інтернет-газета, присвячена волонтерству.
www.fivol.it …………………………………………….......................................................................
Італійський фонд волонтерства.
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ПІРЕНЕЙСЬКИЙ ПІВОСТРІВ

……………………………………………

Кожний, хто хоч раз побував на Піренеях, знає, що там є на що подивитися. І йдеться зовсім не про пляжі,
а про чудові пам’ятки старовини. Звісно, про ці перлини архітектури потрібно дбати. Це може бути
завдання для вас, якщо оберете проект з цього регіону. Перед вами відкриваються ще й інші можливості.
Наприклад, допомога під час досліджень морської флори і фауни. Може навіть побачите дельфінів…

Instituto de la Juventud „Servicio Voluntario Internacional” – Іспанія
……………………………………………

www.injuve.mtas.es
Літні табори: допомога на архітектурних розкопках, відновлення і консервація пам’яток. Табори тривають
2-3 тижні. Вік 18+

Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball de Catalunya (COCAT) – Іспанія
……………………………………………
www.cocat.org

Міжнародні табори широкої тематики: охорона довкілля, робота з дітьми, соціальна робота, архітектура,
реставрація пам’яток, фестивалі. Тривалість – від двох тижнів до шести місяців. Вартість участі – 109 євро.
Вік 18+
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Asociacion Europea de Intercambio Educativo (COINED) – Іспанія
……………………………………………

www.coined-spain.org
Робота поєднана з вивченням мови. Програми тривають від 2 тижнів до 6 місяців. Потрібно знати
іспанську мову на розмовному рівні. Вартість участі близько 400 євро (плюс 150 євро депозиту). Вік 18+

«Це справжній культурний шок у доброму розумінні! У мене появились нові чудові знайомі, а всю поїздку
можна назвати однією великою пригодою!»
Крістіна (21 рік) про табір в Іспанії
«Іспанське побережжя зачаровує. Учасники табору та іспанці були дуже дружелюбними. Думаю, що одна
з причин стати волонтером – це можливість познайомитися з новими цікавими людьми. Робота була
нескладною – збирали ложкою в піску і калюжах нафтові згустки».
Тійя (27 років) про табір в Іспанії

Acção para a Justiça e Paz – Португалія

……………………………………………

www.ajpaz.org.pt
Акція справедливості і права займається організацією таборів у Португалії та багатьох інших країнах.
Табори тривають, зазвичай, 2 тижні. Інтернет-сторінка португальською мовою, але інформаційні брошури
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про окремі табори написані англійською. Волонтерам надають помешкання і забезпечують харчування.
Вік 18+

Associação Transumância e Natureza (ATN) – Португалія
……………………………………………

www.atnatureza.org
Цей проект для тих, хто хоче захистити ліси Португалії. Основна діяльність волонтерів полягає у збиранні
насіння і садінні дерев: ясенів, дубів, кленів тощо. А ще волонтери досліджують птахів, спостерігають
за дикими тваринами, доглядають за стадом коней. Програма відкрита для сімей, груп друзів та
індивідуальних волонтерів. Працювати доведеться на природі, у холодну погоду, тому потрібно брати з
собою теплий одяг. Вартість участі – 25 доларів США. Харчуватись потрібно за власний рахунок. Типова
тривалість програми – 1-2 тижні. Вік 18+

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ

……………………………………………

http://juventude.gov.pt/Portal/Voluntariado ……………………………………………..................
Волонтерство у Португалії.
www.plataformavoluntariado.org ……………………………………………..................................
Портал про Волонтерство в Іспанії.
www.hacesfalta.org
…………………………………………….....................................................
Іспанський портал для волонтерів.
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ФРАНЦІЯ

……………………………………………

Мабуть кожен хотів би хоч раз у житті побувати у цій країні, особливо у її столиці. Країна вина, сирів і
замків… Це рай для волонтерів. Тут можна займатись практично усім, хоч більшість проектів – це табори і
короткотермінові програми у сфері відбудови і реставрації пам’яток.

Jeunesse et Reconstruction

……………………………………………

Amis de Chavreaux-Chatel

……………………………………………

www.volontariat.org
Табори. Діапазон робіт – будівництво і реставрація, агрокультура, захист довкілля, соціальна робота.
Тривалість – 2-3 тижні. Вартість страхування оплачує волонтер. Вік 18-35

www.accjura.free.fr
Міжнародні табори, які відбуваються наприкінці липня і на початку серпня. Робота полягає у реставрації
замку в Шавро (Chavreaux). Графік – 6 годин на день, у вільний час можна скористатися рекреаційними
послугами, зокрема й басейном. Проживання у наметах. Волонтер самостійно оплачує страхування
(близько 55 євро). Вік 18-25

«Поїхала у табір, щоб подорожувати, побачити світ, познайомитися з іншою культурою і мовою,
поспілкуватися з молоддю різних країн, попрактикуватися у французькій мові та випробувати себе».
Мааріка (19 років) про табір у Франції
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Association Alpes de Lumiere

……………………………………………

www.alpes-de-lumiere.asso.fr
Табори на території Провансу, між червнем і вереснем. Групи складаються з 12-14 осіб. Волонтери
працюють над реставрацією пам’яток. Графік роботи: з 7.30 до 13.30, п’ять днів на тиждень. Волонтери по
черзі готують їжу. Важливо знати англійську або французьку мови. Мінімальна тривалість перебування –
2 тижні. Вимоги: належний фізичний стан. Вік 18+

Associtaion Chantiers – Historie et Architecture Medivales (CHAM)
……………………………………………

www.cham.asso.fr/pages_site/p_accueil.php
CHAM займається реставрацією середньовічних будівель на території Франції. Волонтери повинні мати
з собою спальні мішки, робочий одяг. Продукти закуповує організація і волонтери по черзі готують
їжу. Виїзди тривають щонайменше 2 тижні. Вступний внесок – 30 євро плюс 12 євро за кожен день
перебування. Додаткова оплата для іноземців – 15 євро. Вік 16+

Association le Mat

……………………………………………

http://vielaudon.free.fr
Le Mat організовує реставраційні роботи, а також заходи з охорони довкілля у селі Viel Audon в регіоні
Ardeche. Робота ведеться у липні-серпні. Волонтери можуть самі вибирати чим хочуть займатись і скільки
часу працювати, але не менше 5 годин на день. Виїзд має тривати принаймні 10 днів. Волонтер має знати
основи французької мови. Вступний внесок – 10 євро, вартість харчування – 8 євро на день, страхування
– 16 євро. Вік 17-25
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Chantieurs de Jeunes: Provance/Cote d’Azur

……………………………………………

www.cjpca.fr.st
Табори на острові святої Маргарити (st. Marguerite) та в Альпах, від 2 до 15 днів.
Волонтери працюють 5 годин на день, реставруючи пам’ятки. Після обіду до їхніх послуг різні заняття.
Вітається знання французької. Вартість перебування – 216 євро, вступний внесок – 10 євро з особи, 50
євро з групи. Вік 13-17

Club du Vieux Manoir

……………………………………………

www.clubduvieuxmanoir.asso.fr
Організація займається реставрацією пам’яток. Волонтерство у регіонах: Guise у провінції Aisne, Agry
у провінції Indre і Pointjoint в Oise. Можна приїжджати упродовж всього року, щонайменше на 15 днів.
Треба мати власний спальний мішок і похідну кухонну плиту. Вступний внесок – 15 євро, вартість
перебування – 14 євро за день. Вік 15+

Etudes et Chantiers (UNAREC)

……………………………………………

www.unarec.org
UNAREC проводить 2-3-тижневі табори під час канікул. Волонтери виконують реставраційні і будівельні
роботи. Неповнолітні оплачують виїзд. Особи, які хочуть керувати групами для неповнолітніх, повинні
мати права водія і знати Францію. Оплата – 150 євро. Вік 14+
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Groupe Archeologique du Mesmontois

……………………………………………

http://malain.gam.free.fr
Археологічні табори у липні, тривалістю від 1 до 4 тижнів. Види робіт: фотографування, розкопки,
виготовлення моделей. Проживання і харчування коштує 15 євро на день. Жодної спеціальної кваліфікації
не вимагається. Щороку приїжджає до 40 волонтерів. Вік 17+
«Табір був однією з найкращих подій у моєму житті. Ми влаштували одному італійсько-німецькому
хлопцеві вечірку у стилі хіппі: забрались на 1171-метрову гору і любувались звідти абсолютно шаленим
виглядом».
Пірлі (17 років) про табір у Франції

Ministere de la Culture

……………………………………………

www.culture.gouv.fr
Міністерство культури Франції щороку оголошує список археологічних розкопок, на яких потрібна
допомога волонтерів. Щорічно потрібно майже 10 тисяч осіб. Виїжджати можна весною і літом на термін
від 2 до 4 тижнів. Вік 18+
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Union Rempart

……………………………………………

www.rempart.com
Союз організовує майже 200 таборів на території Франції. Відбудова і реставрація пам’яток. Табори
тривають 2-3 тижні, волонтери працюють 35 годин на тиждень. Умови перебування відрізняються у різних
таборах. Волонтери по черзі займаються покупками, приготуванням їжі та ін. Знання французької мови
бажане, але не обов’язкове. Вік 17+

L’Arche Les Sapiens

……………………………………………

www.archesapins.org
Організація має осередок для неповносправних осіб у північній Франції. Волонтерство триває від 6
місяців до 2 років. Волонтери допомагають у щоденній діяльності, організовують вільний час підопічним.
Робота триває 6 днів на тиждень. Що три тижні – вільні вихідні. Волонтер отримує 300 євро оплати на
місяць, включаючи харчування, проживання та страхування. Вік 18-28

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ

……………………………………………

www.chantierbenevolebretagne.org …………………………………………….................................
Табори у Бретані.
www.francebenevolat.org …………………………………………….............................................
Centre National du Volontariat. Сторінка Національного центру волонтерства. Інформація про організації у
Франції і їхні потреби у волонтерах. Портал французькою мовою.
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www.espacebenevolat.org …………………………………………….............................................
Espace Bénévolat. Пошуковик організацій і проектів.
www.benevolat.org
…………………………………………….......................................................
La Fédération Française du Bénévolat Associatif (FFBA). Французька федерація волонтерських організацій.
www.volontariats.net …………………………………………….....................................................
Багато корисної інформації на тему волонтерства. І не тільки у Франції.
www.enviedagir.fr ……………………………………………..........................................................
Каталог молодіжних і волонтерських ініціатив. На цій сторінці знайдете відгуки волонтерів, поради,
вказівки, дискусії, тощо. Багато путівників.
www.volontariat-ge.org ……………………………………………..................................................
Centre Genevois du Volontariat. Центр волонтерства у франкомовній частині Швейцарії.
www.benevolat.ch ……………………………………………...........................................................
Association AVEC. Організація, що займається промоцією волонтерства у Швейцарії.
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КРАЇНИ БЕНІЛЮКСУ

……………………………………………

Так називають тріо країн на півночі Європи – Бельгію, Нідерланди і Люксембург. Ці країни невеликі,
але добре розвинені. Пропозицій для волонтерів з України тут не так багато. Але варто пошукати
можливостей для волонтерства у цих країнах через загальноєвропейські організації, або українські,
які відсилають волонтерів за кордон. Якщо ви зібрались їхати до Бельгії чи Люксембургу, то вам краще
вчити французьку мову. Для Нідерландів типово те, що учасники проектів не тільки працюють і добре
бавляться, а й дискутують про суспільні проблеми: бідність, знищення природи чи расизм. А ще багато
проектів спрямовано на роботу з мігрантами.

SIW Internationale Vrijwilligersprojekten – Нідерланди
……………………………………………

www.siw.nl
Щороку SIW висилає майже 400 молодих людей до інших країн і запрошує 200 волонтерів для реалізації
проектів у Нідерландах. Ви можете обрати з-поміж 15-20 волонтерських проектів у містах чи сільській
місцевості. Табори тривають, зазвичай, два тижні. Участь у них беруть 10-15 іноземних учасників. Один з
постійних проектів – робота у Центрі для біженців. Під час літніх канікул волонтери займаються з дітьми.
Проживання – у скаут-центрі поблизу притулку. Треба мати з собою спальний мішок і матрац. Волонтери
спільно готують собі їжу. Вік 20-30

Universale Esperanto – Asocio – Нідерланди

……………………………………………

www.uea.org
Міжнародна організація, яка займається поширенням мови есперанто. У ній працює 10-12 осіб. Інколи
організація запрошує для допомоги в офісі одного-двох волонтерів на період 9-12 місяців. Щоб вас
прийняли потрібно знати есперанто. Вік 18-29
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Annee Diaconale Belge – Бельгія

……………………………………………

www.anneediaconale.com
Організація є членом Протестантського бюро молоді. Волонтери працюють упродовж 10-12 місяців у
дитячих будинках, будинках для осіб похилого віку чи неповносправних. Треба знати основи французької
мови. Вік 18-25

Stemm vun der Strooss a.s.b.l. («Голос вулиці») – Люксембург
……………………………………………

www.stemmvunderstrooss.com
Організація надає медичну і правову допомогу безхатченкам. «Голос вулиці» відкриває чисельні
консультаційні і медичні пункти, так звані вуличні аптеки, групи самодопомоги. Волонтерами є особи,
які мають професійну кваліфікацію, - медсестри, няні, лікарі, фармацевти, здебільшого це лікарі і
медсестри люксембурзьких лікарень. Вони отримують стандартне страхове забезпечення (від нещасних
випадків, соціальний захист, внески у пенсійний фонд), а також безкоштовне харчування під час роботи і
можливість зустрічатися у клубах підтримки волонтерів.
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Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI) – Люксембург
……………………………………………
www.asti.lu
Асоціація підтримки робітників-іммігрантів ASTI допомагає іммігрантам та їх дітям
адаптуватися у новій країні. Найчастіше волонтерами є учителі, домогосподарки, правники,
перекладачі. Їх прикріпляють до конкретної сім’ї іммігрантів. Волонтери отримують
від організації стандартний пакет соціального забезпечення, можуть користуватися
автомобілем організації. Їм повертають кошти, витрачені під час виконання роботи, а також
забезпечують щоденним безкоштовним обідом.
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ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ

……………………………………………

www.vrijwilligerswerk.be Platform voor Voluntariaat
База даних пропозицій, проектів.
http://hetpuntbrussel.be/english ……………………………………………............................
Сторінка, присвячена волонтерству у Брюсселі.
www.volontariat.be Association pour le Volontariat ……………………………………....
Волонтерство у франкомовній спільноті Бельгії.
www.markt.nl/dyp/.147,12,0.html
…………………………………………….....................
Інтернет-путівник, пропозиції волонтерства.
www.nov.nl ……………………………………………...............................................................
Голандське об’єднання у справах волонтерства.
www.benevolat.lu ……………………………………………......................................................
Волонтерський портал (Люксембург).
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ПІВНІЧНА ЄВРОПА

……………………………………………

Для українців це загадкова частина континенту, хоч за часів Київської Русі у нас було багато спільного.
Згадайте походження князівської династії Рюриковичів. Суворий клімат, дика природа, холодне море,
фйорди, вітри і тумани… Не дивно, що багато волонтерських проектів у Скандинавських країнах
зосереджено саме на охороні довкілля. Але не тільки. Адже у цих країнах дуже піклуються про
соціальний захист своїх громадян. А ще ви зможете працювати на фермах і реставрувати пам’ятки, яких
тут також достатньо. Не забувайте, що у цих країнах дуже багато завжди голодних комарів

Danish Diaconal Year – Данія

……………………………………………

www.diakoniaaret.dk
Молоді люди можуть працювати упродовж 9-12 місяців як волонтери у соціальних центрах, що
співпрацюють з церквою у Данії. Вони допомагатимуть дітям та молоді, іммігрантам, узалежненим,
неповносправним, бездомним та ін. Робота не оплачується, але волонтери отримують їжу, житло та
кишенькові гроші. Основна частина волонтерів приступають до роботи вкінці серпня. Вік 18-30

«Поїхати туди було одним з найрозумніших рішень у моєму житті. Дякую, дуже дякую! У таборі були
мексиканці і французи, вони постійно готували різні національні страви. Я ще ніколи в житті так смачно
не харчувалась! Я навчилася бути дружелюбною і зважати на думки інших. Табір навчив мене думати по
іншому, дав багато нового досвіду».
Тееле (18 років) про табір в Данії
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Worldwide Friends (WF) – Ісландія

……………………………………………

www.wf.is
2-4-тижневі табори, які відбуваються, здебільшого, у літній період. До групи входить 10-20 осіб. Робота
6 годин щодня, 5 днів на тиждень. Волонтер має знати англійську. Робота не потребує попереднього
досвіду. Проекти поділяються на три широкі категорії: фізична праця, соціальна робота та робота/
навчання. Щоб взяти участь у таборі, необхідно звернутися до партнерської організації у своїй країні. Вік
18+

SEE beyonD borderS (SEEDS) – Ісландія
www.seeds.is

……………………………………………

SEED організовує волонтерські табори (2-4 тижні), довгострокові проекти, а також працює в рамках
EVS. Волонтери працюють, здебільшого, у сфери захисту довкілля: проводять екологічні дослідження,
прокладають пішохідні доріжки, укріплюють берегову лінію, відновлюють ліси тощо. Зазвичай, у групах є
від 5 до 20 учасників. Потрібно знати англійську мову. Вартість 100-130 євро. Вік 18+

Oikos – Норвегія
www.oikos.no

……………………………………………

Допомога на фермах, тривалість: від 2 тижнів до 6 місяців. На ваш запит надішлють список 39 ферм, які
шукають волонтерів. За цей список треба заплатити 10 фунтів. Зголошуватись потрібно безпосередньо
до господарів. Вік 18+

61

61

Hogganvik Landsby – Норвегія

……………………………………………

www.camphill.no/hogganvik
Спільнота опікується знедоленими особами. Волонтери допомагають мешканцям, займаються домом та
городом. Виїзди від кількох тижнів (літом) до року. Щорічно виїжджає 6-8 осіб. Вік 18+

Kristoffertunet – Норвегія

……………………………………………

www.kristoffertunet.no
Kristoffertunet – це спільнота дорослих людей, які потребують догляду. Волонтери допомагають у домі, на
подвір’ї, займаються шиттям та гончарством. Волонтерство триває рік. Учасники мають знати норвезьку.
Для тих, хто приїхав вперше, проводять вступний семінар та мовні курси. Волонтерам надається житло,
харчування та кишенькові гроші. Для іноземців необхідні дозволи на перебування та роботу. Вік 18+

Solborg Village – Норвегія

……………………………………………

www.solborg.net
У Сольборгу діє об’єднання людей з розумовими вадами. Треба знати норвезьку мову, для іноземців
проводяться мовні курси. Вік 18+

Internationella Arbetslag – Швеція
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……………………………………………

http://ial.se/www
Шведська філія SCI (Service Civili International) організовує табори у літні місяці. Інформація про умови є на
сторінці SCI: www.sciint.org/workcamp_search.phtml. Заявки подаються через партнерську організацію у
своїй країні.
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WWF – Фінляндія

……………………………………………

www.wwf.fi/english
Щоліта волонтери мають на вибір 6 таборів, які тривають 9 днів (у тому числі один день на екскурсію). Усі
табори присвячені екологічній тематиці. Ночівля в наметах. Обов’язковий вступний внесок. Вік 18-73

Kansainvälinen vapaaehtoistyö – Фінляндія

……………………………………………

www.kvtfinland.org
Фінська філія SCI (Service Civili International). Інформація про умови є на сторінці SCI: www.sciint.org/workcamp_search.phtml. Заявки подаються через партнерську організацію у своїй країні.

Pahkla Camphill Kula – Естонія

……………………………………………

www.pahklack.ee
Це назва одного з центрів міжнародного руху Camphill для осіб з розумовими відхиленнями. Виїзди
щонайменше на рік. Вік 20+

EstYES – Естонія

……………………………………………

www.estyes.ee
Естонська служба молодіжних обмінів. Організовує виїзди естонської молоді на волонтерські проекти за
кордоном, а також проводить міжнародні волонтерські програми в Естонії. Молоді люди приїжджають в
Естонію на термін від 2 до 12 місяців і працюють в різних соціальних проектах (дитячі будинки, молодіжні
центри, дитячі садочки). Вік 18+
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Eestimaa Looduse Fond (ELF) – Естонія

……………………………………………

www.elfond.ee
ELF – Естонський фонд природи. Упродовж десяти років проводить природоохоронні толоки у
заповідниках по всій Естонії тривалістю від 3 до 10 днів. Робота займає 6 годин на день, так що для
волонтерів залишається час для дозвілля. Толоки проводяться естонсько, російською або англійською
мовами, інколи трьома мовами водночас. Вік 18+

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ
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……………………………………………

www.frivilligcentralen.dk ……………………………………………...............................................
Центр волонтерства у Данії.
www.sr-bistand.dk/frivilligt_arbejde.asp …………………………………………….........................
Контакти 250 організацій у Данії, яким потрібні волонтери для різного виду робіт. Натисніть „Frivilligt arbejde” на головній сторінці.
www.volontarbyran.org ……………………………………………................................................
Бюро волонтерства.
www.socialforum.se/se/Startsida/eng ……………………………………………............................
Національний форум волонтерської соціальної роботи. Сторінка може бути корисною для налагодження
контактів зі шведськими громадськими організаціями.
www.frivillig.no
……………………………………………............................................................
Сторінка про волонтерський сектор на сайті Міністерства культури Норвегії.
www.volonter.ee ……………………………………………...........................................................
Естонський сайт програми «Молодь в дії». Пропозиції волонтерства в Естонії.
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ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА

……………………………………………

Країни цього регіону приєдналися до Європейського Союзу нещодавно. Волонтерські програми тут тільки
починають набирати обертів. Здебільшого, як і ми, молодь з цих країн прагне поїхати на волонтерські
проекти за кордон. Але поступово появляються привабливі пропозиції і тут. Ними варто скористатися.
Адже у нас багато спільного.

ПОЛЬЩА
MEMORIA – Польща

……………………………………………
……………………………………………

www.memoria.org.pl
Програма волонтерства у сфері міжнародної культурної спадщини. До вашого вибору табори (2-4 тижні)
і річне волонтерство. Під час таборів волонтери (з Німеччини, Польщі і однієї з країн її східних сусідів)
займаються захистом культурної спадщини прикордонних регіонів. У річному проекті беруть участь
волонтери з Польщі, Німеччини, Чехії, України і Росії. Волонтери можуть потрапити до інституції (музею)
або комерційної фірми (наприклад, до архітектурного бюро). Довгострокові проекти – це хороша
можливість здобути досвід, який вам знадобиться під час вибору професії. Вік 18 – 28

„Jeden świat” – Польща

……………………………………………

www.jedenswiat.org.pl
Товариство „Jeden Świat” („Один світ”) пропонує два типи проектів. Короткострокові міжнародні табори
тривають від 10 днів до 4 тижнів. Графік роботи: 6 годин на день, 5 днів на тиждень. Вони працюють
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з дітьми, займаються ремонтними роботами, діяльністю у сфері захисту довкілля. У довгострокових
проектах можуть брати участь ті, хто вже був принаймні на одному таборі. Проекти тривають від 3 до 12
місяців. Потрібно знати мову країни, у якій відбуватиметься проект, і бути членом товариства. Вік 18+
«Мої враження від волонтерства? – це 365 днів повного щастя»
Тетяна про табір у Польщі

Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu – Польща

……………………………………………

www.workcamps.pl
Це організація, яка шукає закордонних волонтерів для програм у Польщі, а також дає змогу полякам
брати участь у проектах в понад 100 країнах. Найчастіше волонтери займаються фізичною роботою:
реставрацією і ремонтом громадських будівель, прибиранням туристичних шляхів, допомагають старшим,
неповносправним, доглядають за дітьми. Записатись можна через Інтернет. Реєстраційна оплата – від 100
до 800 злотих. Вік 18-26

INEX – Словаччина

……………………………………………

www.inex.sk
Єдина організація у Словаччині, яка займається міжнародними волонтерськими таборами. Вона є членом
Альянсу європейських волонтерських організацій. Табори тривають 2-3 тижні, участь у них бере 10-30
осіб. Тематика – захист довкілля, реставрація пам’яток, будівництво молодіжних центрів, допомога в
організації фестивалів. Вік 18-35
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INEX – Чехія

……………………………………………

www.inexsda.cz
INEX організовує табори, які тривають від 14 до 21 днів. Загалом діє 40 проектів: робота в селі, відновлення
пам’яток, допомога соціально виключеним особам, а також захист довкілля. Треба знати англійську мову. У
виняткових випадках приймають 17-річних. На табір виїжджає від 5 до 18 учасників. Вік 18+

«Місцеві ставились до нас, як до давніх знайомих. Я навчилася краще розуміти людей різних
національностей».
Гелен (18 років) про табір у Чехії

Duha – Чехія

……………………………………………

www.trochujinak.cz/
Щороку Duha організовує власні табори у Чехії для іноземних волонтерів. Табори, тривають, як правило
2 тижні. Після заповнення аплікаційної форми, необхідно сплатити авансовий платіж 400 крон. Другу
частину платежу сплачують після зарахування до табору. Повна вартість участі – 900-1800 крон.
Волонтерів забезпечують проживанням і харчуванням. Тематика проектів: захист довкілля, відновлення
пам’яток, організація культурних заходів. Вік 18+
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MOST – Словенія

……………………………………………

www.zavod-voluntariat.si
Охорона природи, догляд за знедоленими, допомога біженцям. Є три види виїздів: 2-4 тижневі табори,
піврічне і річне волонтерство. Волонтерам на тривалих програмах дають кишенькові. Треба знати
англійську мову. Вік 18+

Jacob’s Well Appeal – Румунія

……………………………………………

www.thejacobswell.org
Організація опікується будинком для колишніх пацієнтів психіатричної лікарні. Волонтери самі оплачують
свої витрати. Проживання та сніданки, зазвичай, коштують близько 30 фунтів на тиждень. До цього треба
додати інші витрати, залежно від індивідуальних потреб. Необхідна довідка про стан здоров’я, CV і дві
рекомендації. Вік 18+

CVS – Болгарія

……………………………………………

http://cvs-bg.org
Табори тривають від 2 до 4 тижнів, зазвичай влітку. Кількість учасників табору – 5-20 (залежно від типу
проекту). Проекти можна поділити на такі категорії: фізична робота (реставрація, будівництво), соціальна
робота (з дітьми та неповносправними) та робота/навчання (інтегровано можливості для роботи та
навчання). На етапі подання заявки потрібно заплатити депозит 70-95 BGN, який вам повернуть після
табору. Прийняті учасники сплачують адміністративний внесок 70-95 BGN. Вік 18+
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Free Youth Centre – Болгарія

……………………………………………

www.fyc-vidin.org/projectsen.html
Організація займається розвитком молоді. Волонтерство стосується роботи з двома цільовими групами:
діти та молодь груп ризику і молодіжні лідери. Центр співпрацює з іншими організаціями з Європи і
США. Для участі необхідно заповнити аплікаційну форму, а також надати мотиваційний лист, CV та фото.
Важливо зазначити рівень володіння іноземними мовами та комп’ютером. Вік 18+

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ

……………………………………………

www.wolontariat.org.pl …………………………………………….................................................
Портал Мережі центрів волонтерства у Польщі.
www.wolontariat.edu.p ……………………………………………....................................................
Практична інформація про волонтерство і волонтерські організації у Польщі.
www.hest.cz …………………………………………….................................................................
Національний центр волонтерства у Празі. Допомагає знаходити проекти у Чехії.
www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx ……………………………………………......................
Міністерство праці Чеської республіки. Інформація про волонтерство, правова інформація.
www.volunteer.cz ……………………………………………..........................................................
Чеський портал про волонтерство. Тут можна розмістити оголошення.
www.neziskovky.cz ……………………………………………..........................................................
Інформаційний центр громадських організацій. Інформації про курси і тренінги, пропозиції для
волонтерів.
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www.onkentes.hu
……………………………………………............................................................
Центр волонтерства в Угорщині.
www.nava-bg.org
……………………………………………............................................................
ПРООН у Болгарії. База організацій і волонтерів у Болгарії.
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БАЛКАНИ

……………………………………………

Балкани щойно зводяться на ноги після недавніх нищівних війн, але на щастя, відбудова йде швидко.
Велика заслуга у цьому – туризм, який швидко розвивається. Тут достатньо пам’яток, красивих пейзажів,
а клімат притягує гостей. Можна поєднати корисне з приємним: досліджувати морське дно, захищати
черепах у Греції, відбудовувати найстарші пам’ятки цивілізації та будинки, знищені під час воєн.

Balkan Sunflowers – Косово

……………………………………………

www.balkansunflowers.org
Волонтери (в Албанії, Косові і Македонії) організовують заняття для дітей та молоді, тренінги для
дорослих, курси. У деяких проектах вимагають спеціальну кваліфікацію. Виїзди щонайменше на 3
місяці. Мінімальний внесок волонтера – 200 євро. Організація працює також в рамках Європейського
волонтерства (EVS). Вік 21+

Blue World/Adriatic Dolphin Project – Хорватія

……………………………………………

www.blue-world.org
Ви можете взяти участь у дослідженнях дельфінів. Волонтерство триває 12 днів, з червня до вересня і
коштує понад 800 євро. Існує система знижок. Треба знати англійську і мати хороше здоров’я (працювати
доведеться при 35 градусах тепла). Вік 18+
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Eko-Centar Caput Insulae (BELI) – Хорватія
www.supovi.hr

……………………………………………

Волонтери працюють у сфері порятунку зникаючих видів, доглядають за пляжами на острові Cres.
Виїжджати можна з 1 березня до 31 жовтня. Виїзди тривають до 3 місяців. Треба знати англійську. Вік 16+

Conservation Volunteers Greece (C.V.G.) – Греція

……………………………………………

www.cvgpeep.gr
Табори у липні та серпні. Волонтери займаються реставрацією пам’яток, допомагають на археологічних
розкопках. Виїзди тривають 2- 3 тижні. Волонтер має вільно розмовляти англійською або французькою
(залежить від проекту). Вартість участі – 120 євро. Вік 18-30

NOAH’s Ark Animal Shelter – Греція

……………………………………………

www.kivotosnoe-kriti.org
Притулок для тварин „Ноїв ковчег” доглядає за собаками, котами, віслюками і птахами з Кріту. Волонтери
мають знати англійську, німецьку або грецьку. Виїжджати можна упродовж всього року, на період від
одного тижня до року. Особам, які приїжджають на 3 місяці і довше, надають помешкання. Вік 18-50

Hellenic Wildlife Hospital – Греція

……………………………………………

www.ekpazp.gr
Організація здійснює освітньо-інформаційну діяльність та веде лікарню для тварин (здебільшого для
птахів). Волонтери займаються прибиранням, приготуванням їжі, годуванням та ін. Робота триває з 8.00
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до 14.00 год. шість днів на тиждень, часто у важких умовах. Волонтерство може тривати від 7 днів, але
перевага надається довготерміновим волонтерам. Волонтер сам купує страховий поліс та покриває свої
витрати. Вік 18+

Archelon – Греція

……………………………………………

www.archelon.gr
Проекти з травня до жовтня. Завдання волонтера – захист черепах, які живуть на пляжах поблизу островів
Закінтос, Пелопонес i Кріт. Організатори забезпечують навчання. Треба розмовляти англійською і сплатити
вступний внесок (до 250 євро). Проекти тривають від 28 днів до 6 тижнів. Вік 18+

Hellenic Ornithological Society – Греція

……………………………………………

www.ornithologiki.gr
Окільцьовування або спостереження за птахами на острові Антикінтера. Двотижневі екологічні проекти,
робота 7-8 годин на день. Вступна оплата складає 30 євро і ще 20 євро за страхування. Вимагається знання
англійської. Можна також виїжджати на 4 місяці (вартість – 60 євро). Вік 18+

GENCTUR – International Voluntary Workcamps – Туреччина
……………………………………………

www.genctur.com
GENCTUR організовує до 25 таборів щороку, зазвичай, у літній період. Програму формують та оголошують
на початку квітня кожного року. Табори здебільшого у малих турецьких селах. Групи складаються з 1215 осіб з 4-5 країн. Мова спілкування – англійська (якщо не запропонована інша). Ті, хто не проживає
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у Туреччині, мають звертатися до партнерських організацій у своїй країні (в Україні партнерами є
Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва “Альтернатива-В” www.alternative-v.dp.ua та Спілка
Форум www.union-forum.org), оскільки GENCTUR не приймає безпосередніх заяв. Вік 18+

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ

……………………………………………

www.volunteernet.ecn.cz/bosnia.shtml ……………………………………………..........................
Центр промоції і розвитку волонтерства у Боснії та Герцеговині.
www.vcz.hr ……………………………………………......................................................................
Волонтерський центр у Загребі (Хорватія).
www.tomorrowpeople.org …………………………………………….............................................
Громадська організація, яка пропонує волонтерські програми у сфері лідерства, освіти та інновацій,
Бєлград (Сербія).
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІК
ВОЛОНТЕРСТВА 2011
2011 рік у Європейському Союзі проголошено
Європейським роком волонтерства. Це не випадково.
Адже саме цього року виповнюється 10 річниця
Міжнародного Року Волонтерства, який організувала
ООН. Тоді, у 2001 році, всі переконались, що високий
рівень мобілізації і значне зацікавлення громадської
думки волонтерством та його впливом на суспільство
можуть спонукати владу та інші сторони суспільного
життя до ефективних спільних дій. Зараз у Європі майже
100 мільйонів волонтерів, які присвячують свій час і знання, допомагаючи іншим людям.
Щоб підкреслити значення волонтерської праці, заохотити до неї інших та подолати бар’єри, які все ще
стоять перед волонтерством, Європейська Комісія визначила чотири головні цілі Європейського року
волонтерства 2011:
- зменшення перешкод для волонтерства в ЄС;
- зміцнення волонтерських організацій і покращення якості волонтерства;
- суспільне визнання волонтерської діяльності;
- збільшення обізнаності з її цінностями та важливістю.
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Щоб досягнути цих цілей, у всіх країнах-членах ЄС відбуватиметься безліч цікавих заходів. Деякі ініціативи
охоплюватимуть весь Європейський Союз:
- EYV2011 Tour: упродовж року волонтери подорожуватимуть по країнах ЄС, презентуючи свою
діяльність та зустрічаючись на кожному етапі цієї подорожі з політиками і представниками суспільства;
- EYV Relay: 27 волонтерів-репортерів відстежуватимуть діяльність 54 волонтерських
організацій і готувати репортажі для електронних та друкованих ЗМІ. Наприкінці року на основі цих
репортажів підготують документальний фільм про Європейський рік волонтерства;

- Чотири тематичні конференції, під час яких обговорюватимуть ключові питання,
пов’язані з волонтерством: у січні в Будапешті – конференція, присвячена питанням визнання
волонтерства; у травні/червні – конференція щодо способів винагороди зусиль волонтерів; у жовтні –
на тему зміцнення волонтерських організацій; у грудні – підсумкова конференція.

Ще 31 березня 2010 року Європейська комісія оголосила переможців на кращий офіційний логотип
та гасло Європейського Року Волонтерства 2011. Перемогу у конкурсі логотипів здобув українець Іван
Гамаль зі Львова! Його робота визнана кращою серед 566 надісланих пропозицій.
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Іван Гамаль – професійний дизайнер, працює у студії дизайну «Концептеріа». Цікаво, що нещодавно
його роботи перемогли у конкурсі з розробки плакатів для рекламно-інформаційних кампаній з питань
безпеки дорожнього руху у рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з
футболу 2012™ у м. Львові.
Офіційне гасло Європейського року волонтерства 2011 – "Volunteer! Make a difference." Його автор –
Сільвія-Роксана Патру (Silvia-Roxana Patru) з Румунії. Це гасло перекладено на всі 23 мови Європейського
Союзу. Українською воно звучить як “Волонтер! Зміни світ на краще”.

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ

……………………………………………

Офіційна сторінка Європейського року волонтерства:
www.europa.eu/volunteering ……………………………………………..........................................
Сторінка Альянсу волонтерських організацій:
www.eyv2011.eu ……………………………………………...........................................................
Інтернет-сторінка Віце-президента Європейської Комісії Вівіан Редінг (Viviane Reding), яка відповідає за
питання юстиції, фундаментальних прав і громадянства:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm …………………………………
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ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНФОРМАЦІЇ У ЛЬВОВІ
Центр європейської інформації на базі Львівської обласної універсальної бібліотеки відкритий у 2006
році у співпраці з ЛМГО «Центр інформаційного консалтингу» завдяки фінансовій підтримці Європейської
програми Міжнародного Фонду «Відродження».
З листопада 2009 року адмініструє проект Львівська міська громадська організація «Інститут політичних
технологій».

НАШІ РЕСУРСИ:

……………………………………………

Сотні цікавих друкованих та електронних видань українською та іноземними мовами про:
- засади організації Європейського Союзу,
- діяльність інституцій ЄС,
- право та економіку ЄЄ,
- політику ЄС у сфері освіти та культури,
- візову політику ЄС,
- інформаційні матеріали про країни-члени ЄС,
- стосунки між ЄС та Україною,
- програми стажування, навчання, обмінів та співпраці.
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З повним переліком усіх інформаційних матеріалів, які є у нашому Центрі, ви можете
ознайомитись на веб-сторінці Центру http://lviv.ukrcei.org у розділі «Бібліотека».

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ:
-

……………………………………………

допомога консультанта у пошуку матеріалів, які вас цікавлять;
обладнані комп'ютерні робочі місця з безкоштовним доступом до Інтернету;
база даних посилань на українські та іноземні Інтернет-ресурси, пов'язані з
євроатлантичною тематикою;
можливість скористатися сканером, принтером та копіюваль¬ною машиною.

ГРАФІК РОБОТИ:
11:00 - 17:00 год.( понеділок, вівторок, середа, четвер)
12:00 - 16:00 год (п'ятниця, неділя)
Вихідний день – субота

НАШІ КОНТАКТИ:

Львівська обласна універсальна наукова бібліотека
просп. Шевченка 13, м. Львів, 79000
тел. (032) 235-6964
e-mail: lviv_cei@ukr.net
http://lviv.ukrcei.org

……………………………………………

……………………………………………
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Центр входить до Мережі Центрів європейської інформації України.
Мережа центрів європейської інформації України об’єднує 22 центри, які створені за підтримки
Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження» упродовж 2005-2008 р. Центри європейської
інформації функціонують на базі обласних наукових універсальних бібліотек у співпраці з громадськими
організаціями. Центри європейської інформації забезпечують доступ усіх бажаючих до інформаційних
ресурсів, а також проводять просвітницько-інформаційні заходи, що спрямовані на популяризацію знань
про європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Портал Мережі центрів європейської інформації
України - http://ukrcei.org , e-mail: ukrcei@gmail.com.
Європейська програма Міжнародного фонду «Відродження» має на меті сприяння європейській
інтеграції України шляхом фінансової та експертної підтримки громадських ініціатив. Сайт: www.irf.ua.

80

80

Волонтером у Європу.
Путівник альтруїста
Упорядники:
Олег Процак,
Марія Дуткевич
Дизайн і верстка
Роксолана Біда

……………………………………………............................................................................................................
ЛМГО «Інститут політичних технологій»
пл. Ринок, 8
м. Львів, 79008
тел. (032) 235-4861
e-mail:
ips@ukrpost.ua
……………………………………………............................................................................................................
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