Волонтерський рух: і на Майдані, і в музеї Майдану
Добрі справи робляться не заради похвали чи винагороди. Про це ми замислилися,
відвідавши створений волонтерами тимчасовий Музей Майдану
Любов Александрова, Єгор Кирієнко, Ілля Смоліговець, учні ЗШ № 29 м. Чернігова
___________________________
Після подій Майдану ми зрозуміли: українці – це не байдужий народ, для якого
«Батьківщина» – не просто слово.
Нам, учням чернігівської школи, учасниками Революції Гідності, стати не довелося. Тому
завітати до музею Майдану у Києві було надзвичайно цікаво. Тут ми зустріли двох
волонтерок, які погодилися відповісти на наші запитання. Ми так захопилися розмовою,
що навіть не запитали, як звати цих дівчат. Зате знаємо напевне: якщо в Україні таких
волонтерів буде більше, наша країна непереможна.
Адже активісти допомагали і на Майдані, і нині продовжують збирати кошти і продукти
для української армії…

«Пошта Майдану» до послуг українців щосуботи та щонеділі. Зранку до київського
Головпоштамту вирушають волонтери, як минулої зими їхали на Майдан
- Яким чином ви опинилися у музеї?
- Ми допомагаємо проекту «Пошта Майдану», у рамках якого люди відправляють листи
до рідних чи знайомих у різні міста нашої країни. Сьогодні ми знайомимо із цим проектом
відвідувачів музею, хочемо, щоби листівки з Майдану надходили в усі країни світу. А
найбільше їх зараз потребують мешканці Сходу України.

- Як саме можна відправити такого листа?
- Для цього потрібно просто прийти і написати його. Це безкоштовно: тут є і поштівки, і
марки.

Волонтери – це люди, які погоджуються допомагати іншим, знаючи, що не отримають
за цю роботу винагороди
-Чи брали ви участь у подіях на Майдані у часи революції?
- Так, ми працювали на кухні у наметах.
- Які наслідки революції найважливіші для вас?
- Наша країна об’єдналася в єдине ціле, а ми всі зрозуміли, що коли народ разом – ми
сила!

Наше інтерв’ю відбулося на території виставки «Р(е)волюційна культура Майдану» у
приміщенні музею Івана Гончара

Доки триває ця експозиція, волонтери збирають ідеї щодо концепції для постійно діючої
виставки, яка би зберігала пам’ять Майдану

