
Опис проекту: 

Загін формується і діє наступним чином: 

1) Проводиться інформування про те, що всі, хто готовий при потребі як волонтер 

брати участь у таких пошуках, можуть залишити свої телефони та примітки про 

свої можливості у визначеній міській структурі. (Примітки про можливості – 

наприклад, хтось не може багато ходити, але може чергувати на телефоні. Хтось 

готовий допомагати в позаробочий час). 

2) Працівник, який одержує за це додаткову оплату, веде запис і облік добровольців, а 

також займається координацією та підготовкою. Зокрема, розробляє алгоритм 

збору учасників. Забезпечує, щоби всі, хто записався у волонтери, могли в 

загальному доступі знайти інструкцію щодо своїх дій у ході пошуку. Періодично в 

позаробочий час організовує інструктажі (тренувальні збори), які хоч один раз має 

пройти кожен учасник. Координує цю роботу з силами поліції. 

3) При підтвердженні інформації про зникнення людини й достатності підстав 

провести «прочісування місцевості» (питання достатності підстав підтверджується 

міським відділом протидії надзвичайним ситуаціям, координується з поліцією) за 

допомогою технічних засобів (телефон, соцмережі, усі види розсилки повідомлень) 

запускається механізм збору учасників. Розробка та завчасне відлагодження 

системи оповіщення та отримання даних про кількість готових прийти – завдання 

координатора. У механізмі збору задіюється група волонтерів, підготовлених 

заздалегідь. 

4) На узгоджену годину учасники прибувають на місце самостійно. Якщо розшук 

проводиться у віддалених районах міста або за його межами – доставка і 

повернення учасників проводяться організовано, для цього надається 

автотранспорт.  

5) Прочісування місцевості проводиться організовано, відповідно до правил та 

інструкцій, доведених учасникам під час заняття-інструктажу. Усі дії в ході 

пошуків координуються з поліцією. Кожен учасник знає, з ким і як він має 

підтримувати зв’язок у разі настання будь-яких подій. Учасникам надаються світло 

відбивні жилети, аптечки, інші технічні засоби відповідно до доцільності і потреби. 

 

Мета проекту – підвищення шансів на порятунок людей, зникнення яких пов’язане 

з потраплянням у надзвичайну ситуацію і неможливістю врятувати себе самостійно. 

Допомога суспільству, поліції і близьким зниклого – у разі, якщо вдасться знайти тіло 

зниклого, його речі, докази вчинення злочину і т. п. 

 

Реалізація цього проекту дасть чернігівцям як додаткову гарантію одержання дієвої 

допомоги у разі надзвичайної події, так і можливість проявити себе як громадянам, 

долучившись до зусиль із порятунку чийогось життя. 

 

Проект є волонтерським, основаним на взаємодопомозі, співчутті, готовності 

допомагати, громадянській зрілості чернігівців. Але він потребує постійних зусиль і 

значної роботи координатора, який несе значну відповідальність, тому має бути не 

волонтером, а представником міста. Також проект потребує певного матеріально-

технічного забезпечення. Окрім того, місто має виступити гарантом використання загону 

тільки за основним призначенням.  

 



Зникнення людей, а особливо дітей – надзвичайна подія, протидіяти якій іноді можливо 

тільки разом великою кількістю пошуковців. Масову допомогу громадськості в разі 

розшуку зниклих людей, яка зорганізується муніципалітетом і координується поліцією, 

широко практикують навіть у розвинених країнах Європи та світу. Саме під час підтримки 

інших у біді люди нерідко проявляють свої кращі якості, а також формується справжнє 

громадянське суспільство. 

 

 


