
Хто такі волонтери 
Mareenа і як вони можуть 
мені допомогти?



Хто такі волонтери Mareena?
Волонтери Mareena – це люди, які вирішили інвестувати 
свою енергію та вільний час, аби практично допомагати 
тим, хто цього потребує. Вони працюють безоплатно 
(не отримують фінансової винагороди). Ми ретельно 
відбираємо волонтерів та проводимо для них підготовчий 
тренінг. Їхня волонтерська діяльність скоординована – ми 
регулярно з ними зустрічаємося, розмовляємо про те, з 
чим вони стикаються під час своєї діяльності, надаємо їм 
підтримку та допомогу.

Яку конкретно допомагають волонтери Mareena?
Волонтери можуть допомогти з вивченням словацької 
мови, для дітей - з домашніми завданнями, з раціональним 
проведенням дозвілля, зорієнтуватися в новому місті та 
допомогти у пошуку роботи. Волонтери – це не професійні 
викладачі, а люди різних професій, дуже часто з досвідом 
репетиторства.

Скільки часу є у  волонтерів Mareenа?
Волонтер буде регулярно з Вами зустрічатися та  приділяти 
Вам максимум 2 години свого часу на тиждень. Конкретні 
дати та час будуть встановлені за вашою домовленістю.

Місце зустрічі з волонтером 
Місце зустрічі Ви можете також узгодити з волонтером. 
До прикладу, це можуть бути громадські місця (парки, 
бібліотеки), Ваша оселя (якщо Ви погоджуєтеся) або місця, 
які безпосередньо надає організація Mareena, залежно від 
міста, в якому Ви знаходитесь (уточніть у координатора 
волонтерів). У разі надзвичайної ситуації волонтери Ma-
reenа також проконсультують онлайн. 

Як довго волонтери Mareenа допомагають?
Волонтер підписує з Mareenа договір на 6 місяців. Якщо 
Ви та волонтер бажатимете  співпрацювати далі, ми 
можемо продовжити договір волонтеру ще на 6 місяців. 
Максимальна тривалість Вашої співпраці становить 1 рік. 
Якщо після цього часу Ваша потреба не зникне - ми разом 
обговоримо подальші кроки.

„Я зацікавлений, до кого мені слід звернутися?“
Перш за все, зверніться до координатора у Вашому 
місті (контакт нижче). У Вас буде вступна співбесіда 
для розуміння Ваших потреб та деталей волонтерської 
допомоги. Після цього буде спільна зустріч з координуючою 
особою та волонтером, де Ви познайомитеся, розповісте 
про свої очікування, узгодите мету співпраці та інші деталі. 
Під час співпраці, Ви та волонтер залишаєтесь на зв’язку 
з координуючою особою, яка Вам у разі потреби з радістю 
допоможе та зв’яжеться з Вами, щоб отримати зворотній 
відгук стосовно волонтерства.

«Перш ніж розпочнеться співпраця, я повинен що-
небудь принести, заплатити, підписати?»
Ви нічого не платите за роботу з волонтером. На початку 
співпраці Ви підписуєте Декларацію (čestné vyhláse-
nie), в якій йдеться, що Ви визнаєте права та обов’язки, 
пов’язані зі співробітництвом, які коротко вказані нижче. 
Для заповнення персональних даних у Декларації 
знадобиться документ, що посвідчує особу. Волонтер 
підписує волонтерський договір, в якому він/вона також 
зобов’язується дотримуватись своїх прав та обов’язків.

Волонтерство – це партнерство, тому воно вимагає 
взаємоповаги між волонтером та отримувачем 
волонтерської допомоги (Вами).
На практиці це питання дотримання простих принципів:
• волонтер та отримувач дотримуються узгоджених дат і 

часу зустрічей та не спізнюються на них;
•  у випадку, якщо отримувач скасовує узгоджену зустріч, 

він/вона негайно зв’яжеться з волонтером, не пізніше, 
ніж за 24 години до запланованої зустрічі;

• отримувач зобов’язується не турбувати волонтера 
пізно ввечері та у вихідні дні (за винятком попередніх 
домовленостей, узгоджених з координатором);

• якщо в отримувача або волонтера зміниться ситуація, 
і він/вона більше не хоче/може співпрацювати, він/
вона зв’яжеться з координатором волонтерів якомога 
швидше;

• і волонтер, і отримувач постійно перебувають у 
контакті з координуючою особою, щоб інформувати 
його/її про те, як розвивається взаємна співпраця та 
для зворотнього зв’язку.

Mareena – це громадська організація, яка допомагає  біженцям  
та іншим категоріям іноземців інтегруватися до словацького 
суспільства. Ми організовуємо мовні курси та громадські заходи, 
де іноземні та місцева спільноти можуть зустрічатися та пізнавати 
одна одну, обговорюємо питання міграції та інтеграції, а також 
безпосередньо з волонтерами Mareena індивідуально допомагаємо 
іноземцям успішно будувати нове життя у Словаччині.
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