
А ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО ВИХОДИТИ З ДОМУ, АБИ 

ВОЛОНТЕРИТИ ТА БУТИ КОРИСНИМ СУСПІЛЬСТВУ? 

Розвиток техніки та науки зробив життя простішим, а можливості 

доступнішими. Онлайн волонтерство - це вид доброчинної діяльності, який не 

вимагає від волонтера бути фізично присутнім в тому, чи іншому місці. Важливо 

лише те, скільки сил ви готові докласти та в чому зацікавлений. 

Залежно від вашої спеціальності, набору навичок чи графіку ви можете 

обрати ту можливість, яка відгукується саме вашому серцю. Ви студент-юрист? 

Спробуйте свої сили, як консультант, або ж напишіть в міжнародну організацію. 

Можливо ви журналіст-початківець? Ваша допомога може знадобитися в 

написанні грантів, прес-релізів чи редагуванні текстів. 

Головна перевага онлайн-волонтерства полягає в тому, що ви можете 

поспівпрацювати з крутими організаціями та здобути безцінний досвід. Якщо ви 

вже знаєте, яка саме організація можу бути корисною вам, спробуйте 

промоніторити волонтерські позиції, яка вона надає, або ж напишіть туди 

самостійно. 

ЯКЩО Ж ВИ ДОСІ НЕ ЗНАЄТЕ, ЩО ДЕ САМЕ ЗАСТОСУВАТИ СВОЇ 

НАВИЧКИ, ПРОПОНУЄМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ОСЬ НА ЦІ РЕСУРСИ: 

https://www.onlinevolunteering.org 

 (англ., франц., ісп.) – сайт волонтерів ООН, поєднує активістів та організації, 

що працюють у сфері сталого розвитку суспільства. На ресурсі можливий пошук 

ГО за трьома критеріями – типом завдань, що треба виконувати, сферами 

діяльності організації та її місцезнаходженням. 

http://www.volunteermatch.org 

 (англ.) – одна з найкращих бірж онлайн-волонтерства. Має приємний дизайн, 

дозволяє пошук за сферами діяльності, локацією організації тощо. Можна знайти 

як онлайн, так і оффлайн волонтерські можливості. 

http://www.e-volunteering.eu 

 (польськ., англ.) – сайт польської громадської організації Fundacja Dobra 

Sieс, що у 2012 році досліджувала онлайн-волонтерство як явище. 

Використовуючи базу даних порталу, можна довідатися про цікаві веб-проекти. 

Крім того, тут перераховані можливі завдання для віддаленої співпраці й 

викладені історії роботи в мережі Інтернет як окремих активістів, так і організацій. 

Вас лякає графік? Оберіть можливість, яка не порушить планів. Може 

переймаєтесь через дітей, роботу чи хоббі? Оберіть можливість, яка дозволить 

суміщати. Повірте, це можливо! 

Бути волонтером не просто приємно. Бути волонтером - це пізнавати світ 

з користю для себе, а ще інших. Зробіть свій крок до волонтерства вже зараз. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.onlinevolunteering.org%252F%253Ffbclid%253DIwAR2pxwVV8dTIcz7OL1PZkuNHIODYQkl2rTiSOVIuLzOwWZbBcUhMNGg7zfc%26h%3DAT271jDjevIJxBd3fBEq5JFThhRCBvPeX1ogshbDwCiPUTWG2TD4CJvO5cd3vbv32lLw8rqHKz_UNz27eMpjXzFJwk7f1rpfeWmWw-bFMwK5136P3LSIT-Y58HLgJoIEXzWn%26__tn__%3D-UK-R%26c%5B0%5D%3DAT2R_aI1TNir34FidSuRrcl1rUf22mRarkeXhK3YgXuTzfPxq85RJHM3xB72FlQCHJOMgbFr0aTFpKMmyll41B9tx-RavzIa4exnOFWpDuY0XSE-2P3CHUgkJCdLW79WHQq1Hq45eOsCn92cmedN-IHQLeJBR_VcaFo&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0Hl2tyQplt78cv_r4_y7tT
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.volunteermatch.org%252F%253Ffbclid%253DIwAR0YzEL-fhxph9ObiYjZ1hS6sZmICF-dWRzJW6fJGkNR3TILsxjoGfAZCDo%26h%3DAT26kdj4lcH3OBtXD3Um0SYqbXMOVai7dqCY3dwZ5eHOyJFsPoTsrpIeu9pSEY07HoodPlhJIO5euRC_y9DN3FJJPKHh8cJqWRd5cFhIf-D13_qGxebqubjZhC-6fpmhhRFp%26__tn__%3D-UK-R%26c%5B0%5D%3DAT2R_aI1TNir34FidSuRrcl1rUf22mRarkeXhK3YgXuTzfPxq85RJHM3xB72FlQCHJOMgbFr0aTFpKMmyll41B9tx-RavzIa4exnOFWpDuY0XSE-2P3CHUgkJCdLW79WHQq1Hq45eOsCn92cmedN-IHQLeJBR_VcaFo&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0D7q8amYW4ciNlDTZnZSlJ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.e-volunteering.eu%252F%253Ffbclid%253DIwAR0wBih8jHmUkhYrEx6kf_oc_k0Wk-EqwxXh1n9j6405cRJRSqSIbFMyr6I%26h%3DAT18aHGd56uJeQpMI5BpHAbtF4ggZv3dJUqsT5mFZVbXTt_cLB18E4TXLHTU9gmPr4XPmN-jRfSCtHBmTFuT4J3aM-u9mX6JORvGZN6SqDFOs5ABoDwmow1gq2JfaDLXb5fk%26__tn__%3D-UK-R%26c%5B0%5D%3DAT2R_aI1TNir34FidSuRrcl1rUf22mRarkeXhK3YgXuTzfPxq85RJHM3xB72FlQCHJOMgbFr0aTFpKMmyll41B9tx-RavzIa4exnOFWpDuY0XSE-2P3CHUgkJCdLW79WHQq1Hq45eOsCn92cmedN-IHQLeJBR_VcaFo&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1cuuVo5Wo_rHa-heCY1EWq

