Волонтери – люди доброї волі
( 5 грудня – Міжнародний день волонтера)
Міжнародний день волонтерів був
проголошений рішенням
40-ї
сесії
Генеральної
Асамблеї
Організації
Об’єднаних Націй 17 грудня 1985 року на
знак визнання важливої ролі добровольчих
та інших організацій у соціальному
й
економічному розвитку суспільства.
Бути волонтером – це отримати
в
подарунок від життя чарівну скриньку для
скарбів, яку можна наповнювати досвідом,
навичками, гарними справами, справжніми друзями, усвідомленням, яке цінне
життя. А для її наповнення потрібно просто робити безкорисливо добрі справи.
Українцям здавна були притаманні традиції взаємодопомоги, але роком
народження українського волонтерства, по праву, можна вважати 2014 –
Революція Гідності, війна на сході нашої країни, тисячі поранених, мільйони
біженців, допомога армії – все це лягло на плечі українських волонтерів. Саме
волонтери першими добровольцями йшли на
фронт, волонтери збирали по світу гроші й
везли на передову.
Завдяки українським волонтерам, їхній
небайдужості, порядності, активній громадській
позиції
та
фанатичній
відданості
справі,
Україна вистояла й зберегла незалежність, хоча
боротьба ще триває.
День волонтера – це особливе свято для нашої
країни. Це символічний день єднання співгромадян
задля добрих справ.
Люди забули про вільний час, добровільно приділяють менше уваги своїм
родинам, приносять свої особисті справи у жертву потребам безпеки нашої
держави.
Праця волонтера заслуговує на велику повагу та підтримку зі сторони
суспільства, адже саме такі люди, що не залишаються байдужими до чужих
проблем, творять найкращі справи в світі!
Волонтерська діяльність, як прояв милосердя і доброчинності, буде існувати
доти, доки існує потреба людей у тій чи іншій допомозі.
В Коломиї ще зовсім недавно волонтерський рух був явищем рідким та
незвичним, але за останні роки волонтери стали вірними помічними тим, хто
потребує нагальної допомоги: воїнам української армії та добровольчих
батальйонів, членам їхніх сімей та сім’ям, які втратили близьких через АТО,
полоненим, внутрішньо переміщеним особам, важкохворим та ін.
Так в 2015 р. створено Координаційну волонтерську раду Коломиї та району,
головою якої обрано волонтерку Оксану Вандич. Ця організація є консультативно-

дорадчим органом при міському голові, голові районної ради та голові РДА. Другою
особою в цьому органі є журналіст – волонтер Євген Гапич, а входить сюди десять
громадських та благодійних організацій: ВПО
«Коломия-центр», ГФ «Народна самооборона
Коломийщини», БО «Ми допоможемо», ВГ
«Вдячні лапи», ГО «Правий сектор –
Прикарпаття», БФ «Карітас» Коломийсько –
Чернівецької
єпархії,
«Коломийська
міськрайонна організація Червоного Хреста»,
БО «Діти милосердя», ГО «Спілка жінок та
матерів воїнів АТО Коломиї та Коломийського
району», ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у
Івано-Франківській області».
А ще в Коломиї діє БО « Коломийський благодійний фонд підтримки осіб з
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Крокус», БО «Коник Хелп»,
ГО «Фенікс-Коломия» та ін.
Волонтерська робота носить суспільно важливий характер, тобто спрямовується
на вирішення проблеми, що турбує багатьох громадян і з певних причин не може
повністю вирішитись зусиллями держави.
Коломийські волонтери розширюють свої повноваження і свій фронт.
Підготувала Руслана Ониськів
провідний бібліограф

