
ДИСЦИПЛІНА ЗА ВІЛЬНИМВИБОРОМ СТУДЕНТА, 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І
СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ВОЛОНТЕРСЬКІ ІНІЦІАТИВИ
ТА

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ



Чому треба обирати дисципліну “Волонтерські
ініціативи та грантові програми”?

 Волонтер – особа, яка приносить
користь суспільству, державі і власне
собі.

 Волонтерство – це поклик душі та
спосіб реалізувати власні
можливості.

 Бути волонтером у сучасному
суспільстві – вкрай потрібно, бо -
дозволяє набути досвіду
відповідальності за свої рішення та
вчинки, креативності взаємодії та
радість спілкування.

Обираючи цю дисципліну, Ви
отримаєте можливості:
 опанувати теоретичні знання з
основ волонтерства;
 застосувати їх на практиці;
 ознайомитися з особливостями
грантових проєктів і програм;
 реалізувати власні волонтерські
ініціативи. 



Наш досвід
участі студентів
у грантових
проєктах і
програмах

Проєкт «Здійсни
мрію» був реалізован
благодійним фондом
«Соціальна служба
допомоги«, фондом
"Ти не один"та
Ukrainian Marketing 
Grup



Волонтерські ініціативи у центрі денного
перебування "Компас" ХОБФ "Благо "



Волонтерський проєкт “Театр-студія соціально-
педагогічної клоунади”



Співпраця з
Харківським
Червоним
Хрестом

Під час опанування
курсу у вас є
можливість отримати
теоретичні знання та
практичні навички з
надання першої
медичної допомоги. 



Партнерська
взаємодія кафедри
сооціальної роботи
і соціальної
педагогіки з
Нідерланським
благодійним
фондом «Дихання»

У межах підписаного меморандуму
«Про наміри та

взаємопорозуміння» спільно з
королівським футбольним союзом

Нідерландів реалізовалася
програма «Світовий тренер». У її

межах студенти факультету
психології та соціології пройшли
спеціальне навчання навичкам гри

у футбол на спеціально
збудованому нашими партнерами
футбольному полі. Тепер отримані

знання наші студенти
застосовують у безпосередньому
спілкуванні з дітьми-сиротами.



ПрограмиПрограми ПроєктиПроєкти

 Програма наставництва для
волонтерів БУР;

 Програма для молодих
лідерів у США;

 Програма «Розвиток
волонтерства в громадах»; 

 Програма волонтерських
міжнародних таборів.

 Проєкт «Мій телефонний
друг»;

 Jean Monnet Prize для
проєктів, які сприяють
євроінтеграції;

 Молодіжні лідери України у
рамка ініціативи
«Волонтерство – це твій
плюс». 

Ви маєте можливість проявити власні волонтерські ініціативи та
взяти участь у наступних проєктах і програмах



Програма
наставництва для
волонтерів БУР

Програма покликана
поєднати інтереси
двох груп волонтерів і
друзів БУР спільноти
– тих, які вже готові
ділитися цінним
життєвим та
професійним досвідом
і знаннями, і тих, які
такий досвід і знання
прагнуть отримати.

Наставництво від БУР – це програма особистого і
професійного розвитку, що стане майданчиком, де
волонтери БУР зможуть спробувати себе у ролі
наставників або менті і в партнерстві та взаємодопомозі
зможуть досягати спільних цілей.



Програма
«Розвиток
волонтерства в
громадах»

Програма спрямована
на підтримку
локальних
молодіжних
волонтерських
ініціатив в малих
(сільських, селищних, 
міських) громадах.

Мета
програми: розвиток
малих громад України
через підтримку
активної молоді.

Цілі:
підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на соціальний, 
культурний і освітній розвиток сільських територій;
підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на соціалізацію та
залучення до життя громади дітей та підлітків сиріт, напівсиріт, тих, 
що опинились у складних життєвих обставинах;
розвиток волонтерства в малих локальних громадах;
налагодження співпраці між державою, церквою та громадським
середовищем заради сталого розвитку громади;
поширення ідеї створення мережі постійнодіючих молодіжних
волонтерських осередків.



Проєкт «Молодіжні лідери України»



Результати навчання

реалізація
власного творчого

потенціалу

ознайомлення з
різними

соціальними
інституціями

опанування
методикою

подання і реалізації
грантових проєктів

і програм



Запрошуємо Вас до активного
волонтерства та власного зростання з

досвідом участі у
грантових програмах!


