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м. Кам’янське 



1. Загальні положення 

 

1.1 Волонтерський загін Кам’янського медичного коледжу є структурним 

підрозділом Ради студентського співуправління. Голова волонтерського загону 

обирається з числа здобувачів освіти коледжу і є членом Ради студентського 

співуправління медичного коледжу.  

1.2. Волонтерський загін створюється з метою об’єднання та мобілізації 

добровільних зусиль студентів, для створення  позитивних змін у суспільстві, місті, 

спільного рішення загальних проблем виховання, бажання у студентів добровільно 

служити людям та суспільству; об’єднання студентської молоді, яка на 

добровільних засадах прагне брати участь у соціальних програмах із попередження 

негативних явищ у молодіжному середовищі. 

1.3. Загін формується з числа студентів Кам’янського медичного коледжу та діє на 

підставі добровільності, самоврядування та рівності його членів. 

1.4. Волонтерська діяльність загону ґрунтується на принципах законності, 

гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості. 

 

 

2. Функції волонтерського загону 

 

2.1. Надання волонтерської допомоги з метою підтримки осіб, що потребують 

соціальної реабілітації; 

2.2. Надання допомоги хворим, інвалідам, одиноким, людям похилого віку та 

іншим особам, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують 

підтримки та допомоги; 

2.3. Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної 

ситуації техногенного чи природного характеру, у результаті соціальних 

конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо 

переміщеним особам; 

2.4. Надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в 

реалізації своїх прав і законних інтересів; 

2.5. Проведення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного 

середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного 

середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання; 

2.6. Сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, 

пов'язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і 

громадських заходів; 

2.7. Надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими 

законодавством. 

 



3. Основні  завдання  волонтерського загону 

 

3.1. Сприяння розвитку волонтерського руху в коледжі  та  місті. 

3.2. Задоволення духовних інтересів та потреб студентів; сприяння соціальному 

становленню та вдосконаленню індивідуальних якостей та властивостей 

особистості молодої людини. 

3.3. Виявлення та розвиток організаторських та творчих здібностей, здатності до 

взаємодопомоги, милосердя. 

3.4. Активна участь у вирішенні суспільних проблем; співпраця з громадськими 

організаціями. 

3.5. Формування механізмів залучення здобувачів освіти коледжу до різноманітної 

громадської діяльності, спрямованої на поліпшення якості життя населення. 

3.6. Пошуково-дослідницька діяльність. 

 

 

 

 

 


