
Загальна Декларація Добровольчества
ДДекларація прийнята на XVI Всесвітній Конференції Міжнародної Асоціації 
добровольчих Зусиль, Амстердам, січень, 2001 р Міжнародний Рік Добровольців. 

Волонтерська діяльність - фундамент громадянського суспільства. Воно втілює в життя 
прагнення людства до досягнення миру, свободи, безпеки, справедливості і реалізації 
можливостей для всіх людей. 

В еру глобалізації і постійних змін світ стає більш складним і більш взаємозалежним.

Добровольчество - будь це індивідуальне або колективна дія - це спосіб, за допомогою 
якого:

• в суспільстві підтримуються і посилюються людські цінності, турбота про 
ближнього і служіння людям;

• люди реалізують свої права та відповідальність членів суспільства,
одночасно пізнаючи нове, вдосконалюючись, розкриваючи свій повний людський 
потенціал;

• встановлюються міжособистісні зв'язки, які незалежно від відмінностей сприяють 
тому, щоб жити в здорових, стійких співтовариствах, працювати разом над 
створенням інноваційних рішень для спільних проблем народів Землі. 

Будучи життєво важливим елементом кожного суспільства, волонтерство здатне 
втілити на практиці Декларацію Організації Об'єднаних Націй «Ми, Народи». 

Декларація визнає права кожної людини - жінки, чоловіки, дитини - на відкрите, вільне 
і добровільне служіння суспільству, незалежно від своїх культурних і етнічних 
особливостей, релігії, віку, статі, фізичного, соціального і матеріального становища. 
Всі люди в світі повинні мати право добровільно віддавати свій час, талант, енергію 
іншим людям або своїм громадам за допомогою індивідуальних чи колективних дій, не 
чекаючи фінансової винагороди.

Ми переконані, що розвиток волонтерства:

• сприяє залученню конкретного співтовариства в процес визначення і рішення його 
проблем;

• підтримує і створює можливості для кожної молодої людини
бути лідером за допомогою добровільного служіння суспільству;

• дає можливість кожному бути почутим;
• створює можливість для кожного бути добровольцями;
• доповнює, але не замінює, суспільно корисну діяльність інших секторів і 

оплачуваних працівників;
• створює можливості людям здобувати нові знання та навички, повноцінно 

розвивати свій творчий потенціал і впевненість в собі;
• сприяє солідарності на сімейному, громадському, національному та глобальному 

рівнях. 

Ми впевнені в тому, що добровольці, спільноти і організації, яким вони служать, 
поділяють відповідальність за: 



• створення сприятливого середовища для досягнення добровольцями суспільно 
значущих цілей;

• визначення критеріїв і умов добровільної участі, при яких організація і доброволець 
можуть спільно розвивати політику керівництва добровольчою діяльністю, а також 
припинити свої зобов'язання;

• надання захисту добровольцям і тим, кого вони обслуговують, від можливих 
ризиків;

• забезпечення добровольців інформацією, навчанням, регулярною оцінкою і 
визнанням;

• створення умов для активної участі будь-якої людини в Добровольчій діяльності за 
допомогою зняття фізіологічних, економічних, соціальних і культурних бар'єрів. 

Спираючись на Загальну Декларацію Прав Людини, принципи волонтерства та 
відповідальності добровольців, ми закликаємо:

Всіх добровольців заявити про своє переконання в тому, що волонтерство як 
творча сила:

• будує здорові, стійкі суспільства, які поважають гідність людей;
• допомагає людям захищати свої права в практичному житті, тим самим 

покращуючи її;
• сприяє вирішенню соціальних, культурних, економічних, екологічних проблем;
• будує більш гуманне і справедливе суспільство за допомогою всесвітнього 

співробітництва. 

Лідерів: 

• всіх секторів громад - об'єднуватися для створення сильних, реальних і ефективних 
місцевих і національних добровольчих центрів, як провідних організацій для 
підтримки і розвитку волонтерства;

• держави - гарантувати право всіх людей на добровольчу діяльність; усувати 
юридичні бар'єри, що перешкоджають участі і підтримки добровольців в їх роботі; 
забезпечувати ресурсами неурядові організації (НУО) для просування і підтримки 
ефективного залучення і добровольчого управління;

• бізнесу - сприяти залученню своїх працівників як добровольців у вирішенні 
проблем своїх громад, допомагати людськими і фінансовими ресурсами для 
розвитку інфраструктури, необхідної для здійснення добровольчої діяльності.

• засобів масової інформації - забезпечувати громадськість інформацією, що 
допомагає людям стати добровольцями, надавати інформаційну підтримку 
добровольцям і добровільним об'єднанням;

• сфери освіти - заохочувати і допомагати людям будь-якого віку, створюючи 
можливості для саморозвитку і навчання в процесі служіння;

• релігійних конфесій - пропагувати волонтерство як прояв духовності, закликаючи 
всіх людей до служіння суспільству;

• громадських об'єднань - створювати сприятливі організаційні умови для роботи 
добровольців і залучати людські та фінансові ресурси, необхідні для їх ефективної 
діяльності. 



Організацію Об'єднаних Націй - проголосити Десятиліття Добровольчества і Цивільного 
суспільства з метою визнання необхідності в посиленні інститутів вільних спільнот. 
Визнати знак «червона літера «V»» в якості всесвітнього символу волонтерства.

Міжнародна асоціація добровольчих зусиль (IAVE) закликає добровольців і лідерів всіх 
секторів у всьому світі об'єднатися як партнерів в просуванні і підтримки ефективного 
волонтерства, доступного всім, як символ солідарності всіх народів і націй. IAVE 
закликає світову добровольче співтовариство вивчити, обговорити, схвалити і 
використовувати Загальну Декларацію Добровольчества в своїй діяльності.




