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Історична довідка

   Генеральна Асамблея ООН в 1985 роц� запропонувала
урядам щор�чно в�дзначати 5 грудня М�жнародний день
добровольц�в в �м’я економ�чного � соц�ального
розвитку. В�дзначається в�дпов�дно до резолюц�ї
Генеральної Асамблеї ООН A/RES/40/212.

  ООН закликала держави зд�йснити заходи з метою
п�двищення по�нформованост� про важливий внесок
служби добровольц�в � тим самим спонукати ще б�льше
людей в ус�х сферах д�яльност� пропонувати свої
послуги в якост� добровольц�в як на батьк�вщин�, так �
за кордоном.Волонтери (добровольц�) - це люди, як�
св�й в�льний час витрачають на благо сусп�льства.
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РАЗОМ - СИЛА!!!

       Оф�ц�йно вважається,

що волонтерський рух
бере початок у 20-х роках
XX стол�ття. 

   П�сля Першої св�тової
в�йни, у 1920 роц� у
Франц�ї, п�д Страсбургом,

був зд�йснений перший
волонтерський проект за
участю н�мецької �
французької молод�, в
рамках якого волонтери
в�дновлювали зруйнован�
в�йною ферми в район�
м�сць найб�льш запеклих
боїв м�ж н�мецькими �
французькими в�йськами. 

  Пот�м цю естафету
п�дхопила Інд�я, � рух
поширився св�том.

  Волонтер у переклад� з
англ�йської мови означає
добров�льний пом�чник. 

 Це люди, як� ц�лком
безоплатно працюють
скр�зь, де потр�бна їхня
допомога:

 у дитячих будинках,

притулках, школах-

�нтернатах, будинках
престар�лих � на в�йн�. 
 Волонтерство — це не
робота, а покликання. Це
спос�б життя � мислення.

Небайдуж�сть до чужої
б�ди, причетн�сть
сп�впереживання — те, що
веде волонтер�в вперед. 

Українцям здавна були
притаманн� традиц�ї
взаємодопомоги, але
роком народження
українського волонтерства
по праву можна вважати
2013 р�к. 

 Революц�я Г�дност� дала
поштовх розвитку
волонтерства в наш�й
країн�, яке поступово
виросло в потужний
громадянський рух.

 Саме завдяки українським
волонтерам – їхн�й
шляхетн�й жертовност�,
активн�й громадянськ�й
позиц�ї та фанатичн�й
в�дданост� справ�, Україна
вистояла й зберегла
незалежн�сть.

“У волонтерів
не завжди є

час, але завжди
є серце”

 У 1987 роц� в св�т�
нал�чувалося 80 м�льйон�в
волонтер�в, на початок ХХІ ст.

– понад 100 м�льйон�в
волонтер�в. Сьогодн�, зг�дно з�
статистичними даними,

оприлюдненими 

 Орган�зац�єю Об’єднаних
Нац�й в св�т� нал�чується
близько 140 м�льйон�в
волонтер�в.


