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ПРОГРАМНА МЕТА  
від Святослава Сурми 

Програмна мета: маю життєву місію залишатися небайдужим до себе та навколишнього 
світу, здійснювати постійне самонавчання. Надихати інших до активності та творити 
спільноти діяльнісних людей. Така життєва позиція дозволяє бути суб’єктом у житті, 
досягати бажаного, допомагати іншими, бути конструктором майбутнього. Для цього 
треба пізнавати позитивні роздуми інших, передавати власний досвід тим, хто 
цікавиться особистісним зростанням, знаходити однодумців та людей, що потребують 
відшукати власний шлях у житті. Моя країна мрій – країна активних людей! 

Щоб досягнути задекларовані цілі важливо перебувати в молодіжному середовищі, яке 
самовмотивоване до дії, але потребує світоглядного розуміння життя, перебувати серед 
особистостей, котрі ще не мають до кінця сформованих поглядів, коли ще є надія не 
потрапити в залежність від вимог світу. Системне спілкування із молоддю, зацікавлення 
спраглих до змін людей ціннісними орієнтирами та інструментами ефективної дії – це 
надзадача, заради якої вартує працювати та жити. 

Чому бачу реалістичність задуманого, бо свідчу про власний досвід, з приємністю можу 
повідомити, що особисто відчув таке устремління вже в університеті, коли почав робити 
винаходи, щоб полегшити працю людей, коли організовував однокурсників, а пізніше 
молодих спеціалістів на підприємстві до творчого змагання на початку восьмидесятих. 
Коли згуртував колег аспірантів та започаткував рух за написання дисертації та наукових 
статей українською, в кінці восьмидесятих. Коли займався просвітою, пишучи розвідки 
про історію України в самвидавній газеті «Молода Галичина», коли започатковував 
скаутську організацію Пласт у своєму містечку, а далі в Україні на зламі дев’яностих. Коли 
з 15-17-літніми мандрував горами, перейшов декілька разів всі Карпати та провів більше 
20 юнацьких пластових таборів серед природи під відкритим небом для сотень молодих 
людей з України та світу. Коли зайнявся видавничою справою і видав більше тисячі назв 
книг різних авторів, щоб надати багатьом, розуміння переваг діяльнісного способу 
життя. Коли працював у благодійних фондах, фінансовій корпорації, пропагуючи знання 
для активності, механізми захисту від загроз життя та інструменти творення успіху. Тепер 
особливо переконаний, що активність у житті, творить особистісне зростання, 
відкритість до людей та вміння будувати свою державу такою, якою хочеш її бачити. Моя 
родина та троє діточок теж підтвердження цього. Сотні друзів, партнерів та однодумців 
завжди надихали, підтримували та спільно крокували разом зі мною з такими чи 
подібними завданнями. 

Практична мета – це розбудувати мережу «Школи волонтера», що діятиме як у стаціо-
нарних умовах так і під відкритим небом. Тренерським ресурсом для неї мають бути її 
випускники та тренери, яким близька місія Школи. Матеріальні ресурси приходять туди, 
де твориться нова якість людських стосунків, тому основа – місцеві ресурси, внутрішньо 
українські. Календар розвитку такий: цей рік започаткування програми 1000 волонтерів 
із бюджетом 300 тис. грн навколо районного містечка Стрий, Наступний рік мультиплі-
кація на Львівську область і 3 000 волонтерів із бюджетом 1 млн грн, впродовж наступних 
п’яти років поширення на інші області, 20 000 волонтерів із бюджетом 10 млн грн. 
Основні принципи такої діяльності самодостатність, розпорошений донор, практичні 
результати, майданчик накопичень синергії громад у малих населених пунктах. 
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Мета діяльності цього року: продовжити «озброювати» молодих людей, віком 15-17 
років, вмінням діяти самостійно, навчитися шукати кому допомогти, віднаходити ідею 
допомоги іншому, вміти планувати свою волонтерську діяльність, знайти корисних 
партнерів, отримати необхідні ресурси, запровадити інновацію у свою діяльність та 
отримати результат – щастя людей, яким допомогли, а значить бути успішним. 

Цьогорічними цілями є проводити «озброєння» в рамках неформальної освіти, діяти 
системно через «Школу Волонтера» та конкретну практичну діяльність в «полі». 

Способи досягнення цьогорічних цілей: опитати старшокласників про ідеї допомоги ін-
шим і чи готові діяти, щоб їх втілити, організувати обговорення суті волонтерства, гро-
мадського проекту, джерела ресурсів і партнерів, навчити їх командно приймати рішен-
ня, діяти, розповідати про результати та святкувати перемогу над труднощами. 

Реалізація поставленої цьогорічної мети через діяльність «Школи волонтера»: 
- Опитування всіх старшокласників (8-10 класи) про їхні ідеї можливих змін у класі, 

школі, вулиці чи населеному пункті, де проживають. У Стрийському районі, де 1800 
старшокласників у районі та стільки ж у місті Стрию. Опитування через анкети. Відбір 
із прогнозовано отриманих 300 заповнених анкет запросити 200 осіб на Молодіжний 
Форум з вироблення волонтерської програми регіону. Термін: квітень-травень ц.р. 

- Проведення Молодіжного Форуму, зустрічі молоді із людьми, що досягли успіхів та 
вироблення молодіжної політики на 2018-2019 рр. Термін 24 червня ц.р. 

- Створення молодіжної робочої групи із втілення прийнятої регіональної волонтер-
ської програми на форумі та лобіювання програм підтримки молодіжних ініціатив. 
Термін до вересня ц.р. 

- Створення мережі місцевих волонтерських груп, проведення «Школи Волонтера», 
здійснення на місцях задуманого волонтерами. Термін: червень-серпень ц.р. 

- Святкове прийняття та обговорення підсумків волонтерського року у листопаді ц.р. 

Короткотерміновий результат: до 10% старшокласників, що орієнтовно складатиме 300 
осіб пройдуть «Школу Волонтера», залучать інших та отримають досвід волонтерства.  

Довготерміновий результат на наступний рік ми отримаємо принаймні 50 тренерів, кот-
рі матимуть знання та досвід здійснення волонтерської діяльності і зможуть передавати 
їх наступному поколінню старшокласників. Так, випускники «Школи Волонтера» пере-
даватимуть досвід новачкам. Це дія принципу самовідтворення волонтерства. 

Ресурси від місцевих підприємці, органів влади та пожертв звичайних людей. Маю 
однодумців та партнерів – реальні 15-20 натхненних осіб, готових прислужитися дітям. 

Особистий досвід: 15 років діяльності в Пласті, сьогодні реалізую волонтерську 
програму фонду громад «Рідня» із 300 волонтерами. 

Очікувані покращення: на фоні відсутності розвитку громадської активності в рамках 
формальної освіти така діяльність створить хороше підґрунтя для успішної діяльності 
молоді у майбутньому як відповідальних громадян і сприятиме для особистісного 
зростання. За підсумками цьогорічної діяльності підготовити книгу історій успіху, яка 
буде надихати нове покоління дітей та потенційних донорів. 

Попереднє тестування запропонованого  відбувалося через організацію семи конкурсів 
громадських проектів і випробували елементи «Школи Волонтера». 

Святослав Сурма,  
координатор «Школи Волонтера» 


