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ЦЕНТРУ ВОЛОНТАРІАТУ
«НАДДНІСТРЯНСЬКІ ПАЛАТАРИ»

Дорожня карта

Коротка інформація про Центр волонтаріату МогилівПодільського району «Наддністрянські палатари»
В Могилів-Подільському районі Вінницької області розпочав свою діяльність
Центр волонтаріату «Наддністрянські палатари». Громадську організацію створено
в рамках проєкту «Наддністрянські палатари» - Центр волонтаріату шести громад
Могилів-Подільського району», що реалізується ГО «Єврорегіон «Дністер» у МогилівПодільському районі Вінницької області протягом 2021 року за підтримки
Програми «U-LEAD з Європою».
Центр волонтаріату «Наддністрянські палатари» працює з метою створення
можливостей для появи та розвитку волонтерських програм територіальних
громад Могилів-Подільського району, залучення до волонтерської діяльності
активних мешканців та ініціативних груп.
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Крок перший:
дослідження
громади
Перш ніж починати роботу в
громаді, слід зрозуміти, яка
ситуація в ній.
Вихідною точкою для місцевої
громади може бути:
 Або повна відсутність
волонтерських ініціатив
 Або ситуація, коли в
громаді
діють
окремі
неприбуткові організації і
ініціативи, що залучають
волонтерів, проте вони мало
знають про існування один
одного, діють не системно, не
взаємодіють між собою та
іншими
стейкхолдерами
(владою, бізнесом, ЗМІ)

Що робити?

1. Дослідити які є соціальні проблеми в
громаді


Провести опитування мешканців,
представників влади та бізнесу

2. Провести дослідження громадських
організацій
 Визначити які громадські організації,

благодійні фонди та ініціативи є в громаді

Назва
організ
ації

Форма
(ініціатива/
громадська
організація)

Тип
(молодіжна/
студентська/
дитяча)

Сфера
роботи
(соціальна
допомога/
захист прав/
екологічна/
культурна…)

Проблеми,
які
вирішує
(приклади
проектів
організації
)

Контакти і
керівник

3. Обрати найактивніші організації для
взаємодії та реалізації спільних ініціатив
Критеріями може бути висока пізнаванність
організації, її активність і досягнення, наявність
регіональної мережі, тощо. Це ті організації з
якими можна взаємодіяти в першу чергу, адже
вони роблять найбільший внесок в розвиток
громади.
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Крок другий:
формування
команди
Ефективна
команда
–
запорука успіху реалізації
волонтерських
ініціатив.
Об’єднайтеся з активними та
зацікавленими в розвитку
волонтерства так само, як і
ви.

Що робити?
1.

Зберіть однодумців.

Важливо, щоб вони поділяли ваше
прагнення
розвивати
волонтерство. Це можуть бути як
вже досвідчені волонтери, що
допомагають
діючим
організаціям, так і ті, хто ніколи не
волонтерили,
але
прагнуть
працювати над поширенням
цінностей волонтерства в громаді.
Оптимальний розмір команди –
до 5 осіб.

2. Визначення ролей в команді
Команда відрізняється від групи однодумців
тим, що кожен член команди має певну визначену
роль, обов’язки і зону відповідальності.
 Координатор
Жодна команда не може працювати без
лідера – координатора, який відповідає за
досягнення спільних цілей і загального
результату. Координатор визначає стратегію
роботи
команди,
розподіляє
ролі,
представляє команду в комунікаціях з
партнерами і стейкхолдерами. Здійснює
контроль виконання цілей.
 Заступник координатора
Це людина, що переймає на сбе допомогу
координатору, ведення процесів, і їх
контроль.
 Відповідальний за медіа (або SMM)
Член команди, що веде сторінки спільноти в
соціальних
мережах,
готує
контент,
висвітлює діяльність команди, а також
працює з локальними ЗМІ.
 Координатор волонтерів
Відповідає за комунікацію з волонтерами
спільноти, їхнє залучення, інструктаж,
мотивацію.
 Адміністратор (логіст)
Людина,
яка
має
чудові
навички
завершення справ, не пропускає жодної
деталі, здатна знаходити і організовувати
технічну сторону волонтерських акцій:
транспортування, забезпечення харчування,
наявність техніки, тощо.
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Крок третій:
планування
діяльності
Після того, як сформували
команду, варто разом з неї
визначити план діяльності.
Основу плану діяльності
мають складати заходи
трьох типів.

Що робити?

1. Заплануйте заходи
трьох типів

Волонтерські заходи
Безпосереднє волонтерство в
партнерстві з дієвими
організаціями громади;
наповнення акцій можна буде
планувати лише після
дослідження організацій, що
діють в громаді, виявлення їхніх
потреб і комунікацій з ними.



Навчальні заходи

Зустрічі, обговорення, тренінги
і лекції – те, що допоможе
вашій команді і всій спільноті
розвиватися й рости



Інтеграційні заходи

Це можуть бути вечірки, зустрічі, походи, літературні
квартирники – тобто, розважально-відпочинкові події,
що дозволятимуть членам спільноти ближче
знайомитись одне з одним, формуватимуть довіри, а
також створюватимуть корпоративну культуру.

2. Детально опишіть кожен із обраних
заходів
 Що ми робимо?
Визначіться спільно з командою конкретні заходи,
їхню кількість, формат і бажану кількість учасників.



Коли ми робимо?

Створіть календарний план по днях



Хто відповідальний?

Закріпіть за кожною задачею одного основного
координатора



Що нам для цього знадобиться?

Продумайте список необхідних ресурсів, а також – у
яких партнерів можна взяти, те чого не вистачає.



Як ми зрозуміємо, що захід успішний?

Визначтеся
з
конкретними
вимірюваними
критеріями, які дозволять зрозуміти, чи досягнули
мети. Наприклад: Скільки людей має прийти?
Скільки ресурсів чи партнерів залучити? Скільки
матеріалів чи публікацій має бути про захід, щоб він
вважався успішним?



Які можуть бути ризики?

Подумайте, що може піти не так і що в такому
випадку ви будете робити. Чи є альтернативні чи
запасні способи досягнення тих самих цілей?
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Крок четвертий:
гучно заявіть про
себе, під час
проведення
першого заходу

Що робити?

1. Проведіть перший захід
2. Гучно презентуйте сбе на заході

Проведіть перший захід, завдяки якому ви
розкажете всім мешканцям громади, що ви є.
Формат його може бути або якийсь із запланованих
заходів (перша волонтерська акція, суботник, або
перший літературний квартирник волонтерів) або –
власне, публічна презентація волонтерської
спільноти!
Подумайте, яким чином ви можете максимально
гучно заявити про себе. Завдання цього кроку –
зробити так, щоб про вас дізналась якнайбільша
кількість:
 Людей, що хочуть волонтерити
 Потенційних партнерів
 Організацій
 Журналістів
Запросіть представників місцевих ЗМІ на захід, аби
вони змогли розповісти про вас мешканцям.
Запросіть волонтерів і гостей через соціальні
мережі. Напишіть про нього у своїх профілях.
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Крок п’ятий:
розвиток
партнерств
Встановіть партнерство із
іншою організацією.
Важливо
допомагати
організаціям
залучати
волонтерів. А волонтерам
пропонувати можливості
змінювати рідну громаду
на краще.

Що робити?

1. Познайомтеся в живу з громадською
організацією
Зв’яжіться із активною громадською організацією чи
благодійним фондом, які ви обрали на першому кроці.
Організуйте спільну зустріч.

2. Запропонуйте партнерство
Партнерство передбачає, що команда волонтерської
спільноти бере на себе зобов’язання допомагати із
організацією та реалізацією суспільно-корисними
заходами організації (збирати волонтерів, проводити
інструктаж спільно з представником організації,
організовувати інтеграційні заходи для волонтерів
організації, тощо), тоді як завдання самих організацій
– готувати відповідні акції і створювати належні умови
для волонтерів.

3. Оформіть партнерство угодою
Партнерство фіксується угодою між організацією (або
благодійним фондом) з одної сторони, та Центром
волонтаріату «Наддністрянські палатари» - з іншої. І
підписується з обох сторін керівниками.
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Крок шостий:
моніторинг та
промоція

Якщо ж не все із задуманого вдалось – це шанс спільно з
командою проаналізувати про причини такого стану
речей і зробити висновки на майбутнє, як в аналогічних
умовах працювати більш ефективно

2. Щомісяця аналізуйте свою діяльність
 Після
проведення Аналогічно, раз на місяць варто збирати всю команду
кожного заходу, а також з задля підбиття підсумків зробленої роботи, синхронізації
певною
періодичністю і прописування планів на наступний період.
3. Якомога більше розказуйте про свою
(щонайменше раз на місяць),
діяльність
аналізуйте досягнення цілей
Інша важлива річ – це поширення інформації про свою
за
запланованими діяльність. Навіть якщо команда буде бездоганно працювати,
критеріями. Це допоможе але про це ніхто не знатиме – вплив від такої роботи на
коригувати
діяльність
і громаду буде мінімальним.
Адже, якщо про вас не знатимуть інші волонтери – вони не
вчитися на помилках.

Що робити?

1. Після кожного заходу
аналізуйте результати
Корисно, після кожної події
звірятися із критеріями, які
команда ставила на третьому
кроці.
Якщо критерії досягнуті – це може
свідчити про хороше планування і
виконання. В такому разі, можна
задумуватись
над
підняттям
планки.

зможуть долучитися і вирішувати соціальні проблеми. Якщо
не знатимуть друзі, родичі волонтерів – вони не будуть
підтримувати і допомагати їм, а також не захочуть самі
спробувати волонтерити.
Якщо не будуть знати інші організації, що є в місті – вони
втратять шанс отримати допомогу, масштабуватися, стати
ефективнішими і приносити користь ширшому колу
потребуючих.
Якщо про діяльність не будуть знати представники місцевих
ЗМІ – вони не включать інформацію про наявність певних
суспільних проблем.
Також, важливо доносити інформацію про роботу спільноти
місцевій владі і бізнесу. Першим – задля акцентування
певних проблем і привернення уваги до їх вирішення, а також
для того, щоб отримати допомогу у вигляді дозволів, контактів,
ресурсів (наприклад, транспорту для вивезення сміття після
суботнику). Комунікація з бізнесом – ще одне потенційне
джерело ресурсів і контактів, що можуть підсилити роботу.
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ЗАЯВА
на вступ до Громадської організації
«Центр волонтаріату Могилів-Подільського району «НАДДНІСТРЯНСЬКІ ПАЛАТАРИ»
Я,
члени

, прошу прийняти мене в

Громадської

організації

«Центр

волонтаріату

Могилів-Подільського

району

«НАДДНІСТРЯНСЬКІ ПАЛАТАРИ».
Зі змістом Статуту організації ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати, а також вчасно
сплачувати членські внески, передбачені Статутом та Положенням про членство.
Підтверджую, що вся надана мною інформація у додатку до цієї заяви є достовірною.
Надаю згоду Громадській організації «Центр волонтаріату Могилів-Подільського району
«НАДДНІСТРЯНСЬКІ ПАЛАТАРИ» після прийому мене в члени організації на використання
даної інформації відповідно до мети та завдань, викладених у Статуті.

Додаток:
Анкета члена громадської організації.

(дата)

(особистий підпис)

(П.І.Б.)
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Анкета члена Громадської
організації
«Центр волонтаріату Могилів-Подільського
району «НАДДНІСТРЯНСЬКІ ПАЛАТАРИ»

Прізвище, ім’я побатькові

Дата народження

Освіта
Наукова ступінь,
звання

Місце роботи

Підрозділ, Посада,
Спеціалізація
Адреса для
листування
Контактнітелефони

Електронна пошта

Чи є Ви членом
інших громадських
організацій? Якщо
так, то яких?
Як Вам зручніше
отримувати
повідомлення від
організації?

(поштою, електронною поштою)

Мета вступу до Організації :

Ідеї та проекти над якими Ви працюєте, або хочете працювати та ділитися досвідом:

Інша інформація, хронологія діяльності:

(дата)

(особистий підпис)

(П.І.Б.)

Цим підписом я надаю згоду на подальшу обробку будь-яким способом, включаючи,
але не обмежуючись: збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна,
відновлення, використання, розповсюдження, знеособлення та знищення
персональних даних, наданих ГО
«Центр
волонтаріату
Могилів-Подільського
району
«НАДДНІСТРЯНСЬКІ
ПАЛАТАРИ», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
Вказана згода надана з урахуванням вимог ст. ст. 7, 8, 11 Закону України «Про захист
персональних даних»та діє безстроково та без обмежень щодо території.

(дата)

(особистий підпис)

(П.І.Б.)
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Те, що ми робимо
для себе, вмирає з
нами, те, що ми
робимо для інших
залишається
і
є
безсмертним.
Альберт Пайк.
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