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- законності; 

- гуманності; 

- рівності; 

- добровільності; 

- безоплатності; 

- неприбутковості. 

2.2 Основні напрями діяльності Центру: 

 

- надання послуг дітям-сиротам та дітям, які залишилися без 

батьківської опіки; 

- розвивально-корекційна, фізкультурно-оздоровча та 

реабілітаційна робота з дітьми з інвалідністю; 

- інклюзивна робота у навчальних закладах та установах; 

- оздоровчо-рекреаціна робота з особами з інвалідністю різних 

вікових категорій; 

- соціальне партнерство з державними установами, благодійними 

організаціями, фондами, товариствами; 

- навчання волонтерських груп та волонтерського активу у Школі 

волонтерів при факультеті ЗФКС з метою поширення волонтерського руху у 

ВНЗ; 

- організація благодійних акцій, культурно - дозвільних заходів для 

дітей та молоді міста, а також для волонтерів факультету Центру; 

- навчально-практична робота волонтерів-студентів факультету 

ЗФКС та інших факультетів ПВНЗ «Міжнародний економіко - гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука»; 

- науково-дослідна робота волонтерів Центру, участь у науково-

практичних конференціях, написання тез та статей щодо волонтерства та 

добродійної діяльності). 

 

 

3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРІВ ЦЕНТРУ, ЇХ ПРАВА ТА 

ОБОВ’ЯЗКИ 

3.1 Волонтер Центру в своїй діяльності спирається на такі принципи: 

- вільне волевиявлення людини; 

- активне включення волонтера в життя суспільства; 

- здійснення волонтерства без отримання від статусності грошових 

або матеріальних винагород; 

- волонтерська діяльність має бути посильною. 

3.2 Волонтер має право на: 

- отримання достовірної інформації про Центр, сфери та специфіку 

його діяльності; 

- участь у розробці програм Центру, у яких він безпосередньо бере 

участь; 
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- отримання від Центру іменного Посвідчення про здійснення 

волонтерської діяльності та при виникненні потреби - отримання 

рекомендаційного листа, листа-підтвердження здійснення волонтерської 

діяльності у Центрі; 

- належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, 

отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення 

волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, 

спорядженням та обладнанням; 

- участь в навчальних курсах, семінарах та тренінгах, що 

організовані, ініційовані або рекомендовані Центром для  підвищення  якості  

здійснення волонтерської діяльності; 

- зарахування часу здійснення волонтерської діяльності у Центрі 

до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що 

відповідає отримуваній спеціальності (ст.7 ЗУ «Про волонтерську 

діяльність»); 

- припинення своєї волонтерської діяльності. 

3.3 Волонтер зобов’язаний: 

- сумлінно та своєчасно виконувати завдання, передбачені цим 

Положенням та визначені Центром; 

- у випадках, визначених законодавством, проходити медичний 

огляд та надавати довідку про стан здоров’я; 

- у разі необхідності проходити подальшу підготовку 

(перепідготовку); 

- не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на 

репутацію волонтерів та Центру; 

- берегти майно, що використовується ним під час виконання 

завдань Центру; 

- попередити Центр про припинення своєї волонтерської 

діяльності за 2 тижні. 

 

 

4. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ 

4.1 На установчому етапі керівник Центруобирається та затверджується 

Радою факультету ЗФКС ПВНЗ «Міжнародний економіко - гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука». 

У подальшому Вищим органом Центру є збори його членів, які 

проводиться не рідше, ніж один раз у півріччя. До компетенції зборів Центру 

належить прийняття рішень щодо обрання керівника Центру та організації 

поточної роботи.  

4.2 До повноважень керівника Центру належить: контроль за 

діяльністю членів, визначення питань щодо реалізації соціальних програм, 

підготовка інформації про діяльність Центру.  

Керівник Центру має право: 

- організовувати навчання  волонтерів Центру; 



 

3 
 

- відмовитися від послуг волонтера при невиконанні їм 

зобов’язань, порушені дисципліни, некоректному зверненні до членів, 

клієнтів, волонтерів Центру.  

Керівник Центру зобов’язаний: 

- створити волонтерам відповідні умови для виконання їх місії;  

- пояснити волонтерам їх права і обов’язки;  

- надавати їм повну інформацію про діяльність Центру;  

- толерантно вирішувати конфліктні ситуації, якщо такі виникнуть 

в процесі волонтерської діяльності.  

4.3 Контроль і звітність  

 

- Контролює роботу Центру Рада факультету ЗФКС ПВНЗ 

«Міжнародний економіко - гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука». 

- Результати роботи організації розглядаються на Раді ЗФКС 

МЕГУ один раз у півріччя. 

 

 

 

 

Положення розглянуто та схвалено на Раді факультету ЗФКС ПВНЗ 

«Міжнародний економіко - гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука»  
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