
Членство у  Координаційній раді волонтерської та шефської допомоги  

при Міністерстві соціальної політики 

 

5 грудня в Україні відзначають Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного та 

соціального розвитку, який встановлено у 1985 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. Саме у 

цей день 2013 року відбулося перше засідання з координації роботи щодо надання волонтерської 

допомоги, шефської підтримки при Міністерстві соціальної політики України. 

Лях Тетяна Леонідівна, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту 

людини, заступник голови ради Всеукраїнського 

громадського центру «Волонтер»,  та Сапіга Світлана 

Володимирівна, аспірант кафедри, національний 

секретар Національної скаутської організації України, 

стали членами Ради з координації роботи щодо 

надання волонтерської допомоги, шефської 

підтримки установам та закладам системи соціального захисту населення, створеної при Міністерстві 

соціальної політики України. 

Міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час першого засідання зазначила: 

«Сьогодні для того, щоб мати змогу вирішити комплекс проблем, наявних у державі, необхідно 

об’єднати зусилля усіх органів влади, громадськості та соціально відповідального бізнесу. Тому наша 

рада створена для того, щоб скоординувати ці зусилля, зробити нашу діяльність максимально 

адресною та ефективною». Міністр наголосила на тому, що до складу аналогічних рад на місцях 

доцільно запросити як представників соціально відповідального бізнесу, депутатів, так і благодійні, 

волонтерські організації, які можуть забезпечити реалізацію соціальних проектів. 

«Аналогічні ради мають бути створені у кожному регіоні, а також при кожному соціальному 

закладі. Зараз у деяких з них є номінальні наглядові ради, але в більшості вони не дієві, не працюють. 

Далі органи соціального захисту збиратимуть інформацію у закладів соціальної сфери про те, яка 

допомога необхідна, і надаватимуть її до створених шефських рад», – сказала вона. 

Лях Т.Л. виступила з доповіддю про проблеми 

нормативно-правового забезпечення волонтерської 

діяльності, звернувшись до міністра за підтримкою 

Проекту Закону про внесення змін до деяких законів 

України (щодо волонтерської діяльності) (№3549-1 від 

14.11.2013), до розробки якого вона була залучена.  

Сапіга С.В. та Лях Т.Л. увійшли до складу робочої 

групи з розробки Положення про раду, а також 

концепції створення подібних рад на регіональному рівні. 

 


