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Волонтерська акція на Схід України із друзями, 2021 р.
Abstract. What do students do to study at the University, besides studying, reading books and
writing homework? What about making the world a better place? :)) Well, how to make the world
better? :)) Kateryna Polishchuk is a student historian of the History and Philosophy Faculty of the
Borys Grinchenko Kyiv University. She will tell you about her vision of being active and living her
«best years». She is a volunteer, she helps people in need, making friends with peers from all over
Ukraine, inspiring and being inspired. She says there are opportunities for youth! You just need to
take them!
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Ще у школі в мене нерідко траплялося так, що наче внутрішньої енергії купа-купезна, і
було б непогано її кудись спрямувати, а куди – не знаєш. І наче хочеш робити суспільнокорисні речі, ба більше – змінювати світ, а як саме – не знаєш. Так от, слова, яких тоді не
вистачало мені: можливості є! Вони є різні, залежно від напрямку, сфери діяльності,
тривалості, тому підібрати щось навіть під найвибагливіші запити – цілком реально.
Так, із 2019 р. я один за одним відкриваю для себе нові молодіжні освітньо-культурні
проєкти, що дають можливість знайомитися з проактивними людьми з всієї України,
дивитися на світ ширше та, здається, таки робити його кращим :)). Один із найперших моїх
«активних проявів» – це волонтерство на БУР-таборі.
«Будуємо Україну Разом» (БУР) – це волонтерська програма, яка через спільну працю,
подорожі та неформальну освіту об’єднує українську молодь у мережу активних громадян.
БУР виник як волонтерська акція Львівської освітньої фундації, що мала на меті відновити
будинки, знищені внаслідок війни на Сході України. Проте з часом акція перетворилася на
рух, що формує нову генерацію відповідальних українців, які творять зміни
(https://bur.lef.org.ua/).
Тоді мені було 17 років, я закінчувала 11-ий клас, батьки не хотіли відпускати прямо
перед екзаменами, але правдами – неправдами я таки поїхала.
Якщо коротко про суть табору: молодь з усієї України з'їжджається в одному
містечку/селі, де потрібна конкретна допомога людям в потребі. Так, в Дрогобичі ми робили
ремонт в квартирі для двох малозабезпечених сімей та облаштовували місцевий молодіжний
центр. Так-так, йдеться саме про прагматичний буквальний ремонт :)). На кожній точці
завжди є майстри, що координують процеси та направляють волонтерів. Друга половина дня
на таборі зазвичай присвячена дослідженню міста, куди приїхали волонтери. Ми і в театрах
були, і в музеях, і просто багато гуляли – спілкувалися й дійсно круто проводили час.
«Вже вшосте був волонтером на таборі «Будуємо Україну Разом» – БУР, а відчуття
ніби вперше. І саме це відчуття не породжує моральної стагнації, не створює шаблонності,
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захоплює неповторністю. Все це завдяки людям, які є частиною спільнотворення щоденної
атмосфери. Всі різні, всі щирі, всі натхненні, всі єдині. Всі з різних міст, різного віку, з
різним минулим, з спільним майбутнім. Хтось взяв відпустку з роботи, хтось пропустив
тиждень школи, хтось менше підготувався до сесії, хтось цим живе. Всі віддали трішки
себе, щоб знайти ще більше свого. Дякую, що були. Впевнений ще будемо», – так
відрефлексував про БУР-табір мій друг Микола Пісенко.

Волонтерство на таборі «Будуємо Україну Разом», травень 2019, Дрогобич
Volunteering at the camp «Building Ukraine Together», May 2019, Drohobych

Волонтерство на таборі «Будуємо Україну Разом», травень 2019, Дрогобич
Volunteering at the camp «Building Ukraine Together», May 2019, Drohobych
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Так, з того часу я долучаюсь до різних готових ініціатив від молодіжних громадських
організацій. Акції були короткостроковими і тривалими, вони були пов’язані із вразливими
групами населення, з екологічними, соціальними, освітніми та культурними проблемами.
Цей досвід дійсно наповнював і надихав мене. Так, у кінці 2020 – на початку 2021 рр. це все
вилилося в мій проєкт, яким я дійсно пишаюся.

Волонтерство на таборі «Будуємо Україну Разом», травень 2019, Дрогобич
Volunteering at the camp «Building Ukraine Together», May 2019, Drohobych.

Волонтерство на таборі «Будуємо Україну Разом», травень 2019, Дрогобич
Volunteering at the camp «Building Ukraine Together», May 2019, Drohobych.
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У кінці листопада 2020 р. в моєму житті траплялось досить багато подій, що так чи
інакше притягували мою увагу до теми російської агресії та воєнних дій на Сході України.
Новий фільм «Атлантида», що я мала нагоду переглянути в кінотеатрі, книга «Соняхи»
Андрія Зелінського, на яку раптом впав мій погляд в бібліотеці, пропозиція Галини Саган
написати есе про військового – студента, а згодом і спілкування з Макс Форест в один
часовий проміжок дуже послідовно залишали свої відбитки в моєму світогляді. Зрештою,
перегляд фільму «Кіборгів» дав мені чітке усвідомлення того, що я хочу їхати на Схід
України волонтеркою.
Знаєте, одна з моїх не дуже добрих якостей – любов відкладати «на потім». Так от, я
просто додала в друзі військову капеланку Олександра Андріяшина, що якось виступала у
нас, та подумала, що якось потрібно буде написати. Спойлер: можливо, б ніколи і не
написала. Якби пані Олександра не спитала про мету мого запиту, можливо усього цього й
не сталося би :)). Дякую Вам! Отже, довелося якось візуалізувати свої думки – ідеї та трохи
вдягати їх в слова. То були перші кроки, кроки, коли я починала ділитися своїми намірами,
водночас беручи на себе відповідальність, щоб таки те все здійснити.
Згодом знайшлася, без перебільшень, команда мрії! Валерія Ломакіна, Євгенія
Стародубцева – з дівчатками ми писали-шукали через знайомих контакти активістів зі Сходу
України, питали, що актуально для місцевої молоді та дітей, шукали можливості трансферу
регіоном, думали – будували плани нашої поїздки, що поступово матеріалізувалася та
ставала все реальнішою :)).

Волонтерська акція на Схід України із друзями, 2021 р.
Volunteer action in the East of Ukraine with friends, 2021

Звісно, виникало немало форс – мажорів. Так, за тиждень до запланованих дат довелося
терміново шукати людей в команду, та, що важливо, не будь-яких людей – в жодному разі
ніяких оголошень в соцмережах, це точно мають бути друзі – знайомі. І знаєте, коли в котре
у нас опустилися руки (на щастя, у нас із Валерією Ломакіною вони опускалися по черзі та в
різні моменти :)), знаходяться чудові Вадим Панько, Яна Воробйова. Дрім тім поповнилася!
Ми готували імпровізований вертеп для дітей, тренінг про освітні можливості в Україні
для молоді та літературний вечір творчості шістдесятників. У Світлодарську, Миронівському
та Бахмуті мали можливість відвідати як державні заклади – школи, бібліотеку, так і різні
громадські організації.
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Для мене організація проєкту такоого масштабу була новим досвідом, однак від самого
початку, від самого перегляду «Атлантиди» все йшло дуже послідовно та ніби так, як має
бути :)). А поточні розчарування згодом поверталися й користю для нас. Здається, варто було
просто відпустити ситуацію та разом з тим, стабільно докладати зусиль. У нас вийшло!
А взагалі, мета цього посту – подяка.
Подяка тим, хто несвідомо надихнув та допоміг зародитися ідеї.
Подяка друзям, знайомим та зовсім не знайомим людям, що відгукувалися, та попри
особисту зайнятість проявили щиру небайдужість та допомагали знайти контакти, вирішити
актуальні питання.
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Подяка організаціям та закладам, що прийняли нас, зібрали дітей та молодь.
Подяка неймовірним людям, що тепер стали друзями, за хост, теплі розмови, злам
стереотипів та постійне відчуття дому.
Подяка батькам за підтримку.
Подяка нашій Дрім тім! Ми круті!
Їхати точно було варто. Точно було варто знайомитися із місцевою молоддю. Це все
точно було варто втілювати!
На жаль, нам таки довелося викреслити Авдіївку, деякі організації зі своїх планів, десь
довелося побути зовсім трішки, однак, впевнена, ми приїдемо ще!
Дякую, що це сталося!
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В якості висновків скажу надзвичайно банальну фразу, можна? Слухайте себе, друзі!
Прислухайтеся, скручуйте звук зовнішнього і додавайте зсередини. Так, дія від щирого
бажання матиме неабияку користь і для вас, і для світу. Якщо ви чогось хочете, отже, точно
існують люди, організації, що зможуть вам допомогти втілити в життя бажане. Навіть, якщо
вам немає 18-ти років, у вас скоро екзамени, і взагалі «я ж ніколи такого не робив(ла)!».
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