
27 листопада 2013 року Лях Тетяна Леонідівна, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи Інституту людини Київського університету імені 
Бориса Грінченка, разом із директором Українського 
форуму благодійників були гостями у прямому ефірі 
ранкової програми на радіо «Ера-FM». 

Лях Тетяна Леонідівна виступила у якості експерта з 
волонтерської діяльності, оскільки на громадських засадах 
більше 10-ти років очолює Всеукраїнський громадський 
центр «Волонтер», є головою робочої групи з благодійності, 
волонтерства та громадянської освіти Координаційної ради з 
питань розвитку громадянського суспільства при 

Президентові України, є ініціатором зміни українського законодавства у галузі волонтерства. 
У студії підіймалися питання історії виникнення та розвитку волонтерського руху в Україні, 

мотивації людей до волонтерства, напрями та нові форми 
волонтерської діяльності.  

Лях Тетяна Леонідівна звернула увагу на програму 
корпоративного волонтерства, яка вже декілька років поспіль 
реалізується у Київському університеті імені Бориса 
Грінченка: «Соціальний проект «З Києвом і для Києва» діє з 
метою поглиблення соціогуманітарної допомоги громаді 
міста. Він ініційований  студентами та викладачами 
університету. По суботах викладачі пропонують мешканцям 
міста цікаві форми роботи: профорієнтаційний центр, 
психологічна школа, школа батьківства, школа здоров'я, 
школа жіночого лідерства, тренінги, відеолекторії, семінари, 

майстер-класи, заняття з йоги тощо. Викладачі виступають у ролі волонтерів і мають можливість у 
такий спосіб вплинути на громаду, допомогти у вирішенні нагальних соціальних проблем». 

У фокусі уваги слухачів були питання щодо нормативно-правового забезпечення волонтерської 
діяльності. Зокрема, Лях Тетяна Леонідівна зазначила: «Відносини, пов’язані з провадженням 
волонтерської діяльності в Україні, регулюються Законом України «Про волонтерську діяльність» від 
19 квітня 2011 року  N 3236-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.435 ). Цей закон 
створив низку перепон для розвитку волонтерського руху в Україні, перевівши його фактично у 
підпілля. 

Запропонований Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо 
волонтерської діяльності)" створювався протягом 2012 року за участі понад 2000 осіб – представників 
Міністерства соціальної політики, НУО, керівників волонтерських груп ВНЗ, ЗНЗ, релігійних громад, 
представників бізнесу з корпоративної соціальної відповідальності. Він пройшов широке громадське 
обговорення та був схвалений на засіданні Координаційної ради з питань розвитку громадянського 
суспільства при Президенті Україні у грудні 2012 року. 

Проект дозволить зняти ряд обмежень для розвитку 
волонтерської діяльності в Україні: 

 необхідність набуття організацією статусу 
"волонтерська організація" у разі залучення до її діяльності 
волонтерів (що дозволить вільно функціонувати вітчизняним 
та міжнародним організаціям, які залучають до своєї 
діяльності волонтерів, а також не заборонятиме стихійне 
неформальне волонтерство); 

 необхідність визначення та функціонування 
повноважного центрального органу виконавчої влади у сфері 
волонтерської діяльності, який надаватиме статус 
«волонтерська організація», або у судовому порядку 

позбавлятиме його; 
 обмеження за віком щодо участі фізичних осіб у волонтерській діяльності; 
 необхідність обов’язкового страхування волонтерів та інші обмеження. 

Він створить гідне правове поле для розвитку волонтерського руху в нашій країні, зробить 
волонтерство доступним кожному громадянину України, незалежно від віку, статі, релігійних і 
політичних переконань, забезпечить прозорість та розширить напрями волонтерської діяльності в 
державних і недержавних організаціях». 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675277119173018&set=pcb.675278032506260&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675277995839597&set=pcb.675278032506260&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675277842506279&set=pcb.675278032506260&type=1

