
 

Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку — свято, засноване 
Генеральною Асамблеєю ООН в 1985 році, яке відзначається 5 грудня. 

Попри те, що волонтерський рух розпочався у нашій країні у 90-х роках, найбільшого масштабу набув з 

Революції Гідності та початку військової агресії Росії проти України. Після 24 лютого 2022 року, коли росія 

розпочала неспровоковану та криваву повномасштабну війну проти України, волонтерам знову довелося 

мобілізувати свої сили, аби забезпечити мільйони людей – від вимушено переміщених осіб до бійців ЗСУ. Від їжі, 

одягу до техніки – наші військові все ще потребують допомоги волонтерів, і з початком зими навантаження лише 

зросло. Саме волонтери допомагають українським військовим, збирають для них ліки, обладнання та амуніцію, 

постачають на фронт їжу та буржуйки. Без волонтерської праці армії було б набагато важче. 

Це не робота, а покликання. У ДХ13 групі куратором Юлією МЕЛЬНИК  проведена інформаційна година 

Міжнародному дню волонтерів, адже на плечах волонтерів лежить неабияка допомога та відповідальність під час 

війни. Головне завдання волонтера - це допомога Збройним силам України. Студенти ДХ13 групи та батьки роблять внесок в допомогу армії та 

переселенцям: в‘яжуть теплі речі для воїнів , плетуть маскувальні сітки, шиють білизну, готують їжу та 

ін.  Наші студенти та їх батьки - це справжній приклад доброти, людяності, безкорисливості. Дякуємо 

всім волонтерам! 

До дня волонтера, АЛ12 група спільно з куратором Олесею ЛОМАЧИНСЬКОЮ та батьківським 

комітетом групи черговий раз долучилися до волонтерського руху коледжу, закуплено солодощі, а також  

продуктові набори для передачі смаколиків   нашим колишнім студентам - воїнам.  

Куратором Інною КОСТЮЧЕНКО та студентами  А13групи  постійно 

надається адресна допомога жителю нашого селища, батьку нашого випускника, 

який з перших днів стоїть на захисті нашої держави. Надійний тил допомагає 

нашим захисникам нищити ворога. Кожен воює на своєму фронті: хтось зі зброєю в руках обороняє нашу країну на 

передовій, а хтось – турбується в тилу про те, аби захисники, попри життя в окопах, відчували підтримку тих людей заради 

яких вони готові віддати своє життя. Низький уклін, ВАМ, рідненькі! Бережіть себе і нехай Господь захистить кожного від 

ворожих куль! СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЗСУ!!! 

Сьогодні виховна година в М12СТН групі розпочалася з питання: «Чи знаєте ви, хто такі ВОЛОНТЕРИ?» Відповідь 

була однозначна і проста: «Це люди, які свій вільний час приділяють аби допомогти іншим, тобто суспільству без будь якої 

компенсації». 



Студентська молодь М12СТН групи на чолі з куратором Євгенією СКРИПНИК щиро вдячні всім волонтерам, а також студентам групи 

Максиму Феодосьєву, Віті Баранюк, котрі з самого початку війни не роздумуючи приєднались до волонтерського руху. Подякували Сергію 

Григорашу за участь у благодійній акції, приніс матеріали для виготовлення окопних свічок (віск 10кг).  

Куратором М13 групи Валентиною МЕФОДОВСЬКОЮ проведена година спілкування до Міжнародного дня волонтера. Головне зараз для 

всіх нас - це допомога ЗСУ, їх сім'ям, внутрішньопереміщеним особам. Студенти та їх батьки  підключилися до волонтерського руху. Виготовляли 

окопні свічки, привозили віск, матерію для пошиву білизни, теплі носки, брали участь у ярмарках. 

 

Дорогі волонтери! З професійним святом вас! Завдяки вам і вашим зусиллям, цей світ 

стає добрішим, безпечнішим, щасливішим. Щастя вам, процвітання, життєвої енергії, 

нових важливих досягнень.  

З Днем волонтера! 


