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16 серпня виповнюється 100 років з
дня народження Матері Терези,
католицької черниці, засновниці
жіночої чернечої конгрегації, Лауреату
Нобелівської премії миру, зарахованої
Католицькою Церквою до лику
блаженних.
Люди бувають нерозумними, нелогічними та
егоїстичними.
І все ж люби їх!
Коли ти твориш добро, то люди будуть
звинувачувати тебе у затаєній особистій
користі і
самолюбстві.
І все ж виявляй
доброту!
Якщо ти досягнув
успіху, то в тебе
може з'явитися
багато фальшивих
друзів і справжніх
ворогів.
І все ж досягай
успіху!
Якщо ти чесний і відвертий, то люди будуть
обманювати тебе.
І все ж будь чесним і відвертим!
Те, що ти будував роками, може бути
зруйноване в одну мить.
І все ж будуй!
Люди потребують допомоги, але вони
згодом дорікатимуть тобі за неї.
І все ж допомагай людям!
Якщо ти досягнув безмежного щастя, тобі
будуть заздрити.
І все ж будь щасливим!
Добро, яке ти зробив сьогодні, люди
забудуть завтра.
І все ж твори добро!
Ділися з людьми кращим, що в тебе є, і
цього, напевно, ніколи не буде достатньо.
І все ж ділися найкращим!
Зрештою, ти сам переконаєшся,
що все це між тобою і Богом
і ніколи не було між тобою і ними.

У рамках проекту «Центри
волонтеріату – ключ до
трансформацій місцевих громад» за
підтримки Посольства США в Україні
побачив світ помічник з
волонтерського менеджменту.
Він складений у вигляді практичних
рекомендацій, конкретних прикладів
українського та закордонного досвіду,
методичних розробок, які полегшують роботу з
волонтерами.
Посібник складається з двох частин: теоретичні засади
волонтерського менеджменту та практичні приклади
волонтерського менеджменту в Україні. У першій частині
розглянуті аспекти планування та створення волонтерської
програми, опис волонтерських посад, залучення волонтерів,
навчання волонтерів, керування їх роботою, оцінка
діяльності волонтерів та ефективності волонтерської
програми. Друга частина містить приклади успішних історій
втілення волонтерських ініціатив. Ви також можете
поділитися свої успішним досвідом та додати на сайт
«Добра воля » у розділ «Історії волонтерів» власну історію.
www.volunteering.org.ua

Патронатне виховання дітей
запроваджено у Києві - чотири
сім’ї отримали статус
патронатних вихователів, до них
влаштовано 4 дітей.
Мова йде про виховання патронатним вихователем дитини,
яка залишилася без батьківського піклування, дитинисироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, до
досягнення нею повноліття. За інформацію Служби у
справах дітей міста Києва, така форма сімейного виховання
у першу чергу необхідна при влаштуванні дітей підліткового
віку. Це пов’язано з тим, що при влаштуванні дітей-сиріт до
сімейних форм виховання (усиновлення, опіка/піклування,
прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу) найбільші
проблеми виникають при наданні допомоги дітям віком від
11 до 18 років.
www.kyiv.proua.com

ГАЗЕТА для добрих людей

10 міфів про благодійність
(продовження, початок у № 8)
Діти у дитячих будинках живуть у жахливих умовах.
Якщо я поїду, я дуже розстроюся
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Якщо ви знаєте англійську мову, хто заважає вам
приїхати один раз на тиждень і провести у дитячому
будинку майстер-клас? З цими дітьми ви можете шити,
готувати, співати і танцювати, а також просто
розмовляти на різні теми – і це вже буде вашою
допомогою! Для цього вам потрібні лише голова, серце
і, звичайно, бажання.

Якщо цей міф є для вас актуальним, ви, напевно, ніколи не
були у дитячому будинку. Більшість з них досить затишні з сучасним ремонтом і устаткуванням. На перший погляд
вони нагадують наші домівки, а в дечому іноді навіть
перевершують їх. Дітки здорові, чистенькі, нагодовані.
Але... Незважаючи на те, що їх багато, вони дуже самотні.
А ці дітки дуже прагнуть спілкування і нової інформації!
Тому ви сміливо можете їхати, не боячись розчарувань!
Благодійність розбещує одержувачів і не вирішує
практично жодних проблем
З цією проблемою рано чи пізно стикається кожен
волонтер. Діти чекають так званих „спонсорів”, щоб
отримати якомога більше матеріальних речей. Ця тема є
дуже складною. Але давайте спробуємо розібратися: у цих
дітей немає майже нічого, що б належало тільки їм, було
їхньою власністю. Крім того, ви побудете з ними в
кращому випадку кілька годин (якщо взагалі приїдете), а
потім поїдете. А іграшка, що ви подаруєте, залишиться.
Звичайно, вони чекають ваших подарунків! Тому так
важливо не просто бездумно дарувати, а спілкуватися,
поясняти, що сьогодні ви привезете, а завтра – їм самим
прийдеться заробляти. Тоді з категорії „спонсорів” ви
перейдете до категорії „друзів”.
Моя допомога піде в руки тим, хто на ній наживається
Це можливо. Але тільки тоді, коли ви самі не зацікавлені
допомогти саме тим, хто цього потребує! Більшість потреб
є справжніми, але ми зазвичай не можемо знайти час, щоб
під'їхати, поспілкуватись, дізнатися, що саме потрібно... На
цьому і наживаються шарлатани! Якщо ви не довіряєте
директору дитячого будинку, поспілкуйтесь раз, другий,
потоваришуйте – так ви дізнаєтеся про справжні потреби,
не хочете давати гроші – запитайте, що потрібно, купіть і
самі принесіть дітям!
Допомагати можуть тільки ті, хто сам щось має
Хто сказав, що потрібна тільки матеріальна допомога?
Існує дуже гарний вислів Бенджаміна Дизраелі:
„Найвеличніше добро, яке ти можеш зробити для іншого,
це не просто поділитися з ним своїми багатствами, але і
відкрити для нього його власні багатства”.

Про благодійність треба мовчати, бо це схоже на
саморекламу
Звичайно, не треба на кожному кутку базікати про те,
як ви привезли до дитячого будинку ящик апельсинів.
Але пропаганда благодійності сьогодні є важливою і
потрібною. Залучайте друзів, знайомих, діліться ідеями,
досвідом. Хтось допоможе матеріально, а хтось вигадає
свою власну теорію допомоги... Важливо те, що нас
стане більше!
У будь-якому випадку, якщо ви - людина небайдужа і
прагнете зробити для когось щось корисне, ви знайдете
свою, унікальну і неповторну дорогу до дитячого
будинку, інтернату чи до дитячої лікарні. На своєму
досвіді ви зрозумієте, як багато існує міфів навколо цієї
теми, як багато тонкощів, складнощів і проблем. Адже
допомога – справа непроста, хоча допомогти так
легко... Парадокс? Такий самий, як і сама людина. Але
коли ви станете волонтером, ваше життя дуже
зміниться. На краще. Адже любов і взаємодопомога –
це саме те, що робить нас людьми! Залишається тільки
побажати вам удачі, терпіння і любові на вашому
шляху!
Наталія Грабовська, www.misto-sontsia.org.ua

Благодійний театр «МІСТО СОНЦЯ»
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