
Календар соціального служіння 

 

Січень 

1 січня Всесвітній день миру / День молитви про мир (World Day of Peace) 

Друга неділя січня Всесвітній день мігрантів та біженців, установлений 
папою Пієм X у 1914 році (World Day of Migrants and Refugees, was instituted 
by Saint Pius X in 1914) 

11 січня Міжнародний день «Дякую» (International Thank You Day) 

20 січня День солідарності з дітьми вулиці 

21 січня День обіймів (World Hug Day) 

 

Неділя про Блудного сина День особливої опіки над в’язнями  

Соціальні дні в УГКЦ 

Неділя про Страшний суд День соціального служіння та благодійності 

 

Лютий 

4 лютого Всесвітній день боротьби проти раку 

11 лютого Всесвітній день хворого (World Day of the Sick). Відзначається з 
1993 року. Заснований 13 травня 1992 року за ініціативою Папи Римського 
Івана Павла ІІ, який визначив завдання цього дня: «…Дати відчути 
співробітникам численних медичних організацій, віруючим, всьому 
громадянському суспільству необхідність забезпечення найкращого догляду 
за хворими і немічними та полегшення їхніх страждань». Саме цього дня в 
місті Лурд (Франція) відбулося об’явлення Богородиці. 

15 лютого Всесвітній день онкохворої дитини (International Childhood Cancer 
Day) 

17 лютого День спонтанного прояву доброти (Random Act of Kindness Day) 

20 лютого Всесвітній день соціальної справедливості (World Day of Social 
Justice) 



22 лютого Міжнародний день підтримки жертв злочинів 

 

Березень 

8 березня Міжнародний жіночий день  

21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації  

21 березня Міжнародний день людей з синдромом Дауна 

24 березня Всесвітній день боротьби з туберкульозом  

25 березня Міжнародний день пам’яті жертв рабства та работоргівлі 

Третій вівторок березня Всесвітній день соціальної роботи 

 

Квітень 

2 квітня Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм 
(International Autism Awareness Day) 

7 квітня Всесвітній день здоров’я (World Health Day) 

26 квітня Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф 
(День Чорнобильської аварії) (International Day Commemorating Victims of 
Radiation Accidents and Catastrophes) 

 

Неділя Розслабленого День хворого 

 

Травень 

5 травня Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю 

8 травня Всесвітній день Червоного Хреста (World Red Cross Day) 

8-9 травня Дні примирення, присвячені пам’яті жертв ІІ Світової війни 

Друга неділя травня День Матері 

12 травня Всесвітній день медичних сестер (International Nurses Day) 

15 травня День сім’ї (International Family Day) 



Третя неділя травня Всесвітній день пам’яті людей, померлих від СНІДу 
(World AIDS Day) 

19 травня Міжнародний день боротьби з гепатитами (World Hepatitis Day) 

21 травня Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та 
розвитку (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) 

31 травня Всесвітній день без тютюну (World No-Tobacco Day) 

 

Червень 

1 червня Міжнародний день захисту дітей (International Child Protection Day) 

4 червня Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії (International 
Day of Innocent Children Victims of Aggression) 

5 червня Всесвітній день навколишнього середовища (World Environment 
Day) 

14 червня Всесвітній день донора (World Blood Donor Day) 

Третя неділя червня Всесвітній день батька (International Father’s Day). В 
Україні День батька відзначають в третю неділю вересня. 

Остання неділя червня День молоді України (National Youth Day) 

22 червня День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (Day of 
Sorrow and Remembrance of War Victims in Ukraine) 

26 червня Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх 
незаконним обігом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) 

 

Серпень 

12 серпня Міжнародний день молоді 

23 серпня Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

 

Вересень 



10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам (World Suicide 
Prevention Day) 

14 вересня Всесвітній екологічний День Бога-Творця 

Третя неділя вересня День батька в Україні 

Четверта неділя вересня Міжнародний день глухих (International Deaf Day) 

21 вересня Міжнародний день миру (International Day of Peace) 

30 вересня День усиновлення в Україні (День святих мучениць Віри, Надії, 
Любові та їхньої матері Софії) 

 

Жовтень 

1 жовтня Міжнародний день людей похилого віку 

2 жовтня Міжнародний день ненасильства. Відзначається в день народження 
Махатми Ганді – керівника руху за незалежність Індії та основоположника 
стратегії ненасильства. 

5 жовтня / Перша неділя жовтня Всесвітній день учителя (World Teachers' 
Day) 

Друга субота жовтня Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги 

10 жовтня Всесвітній день психічного здоров’я 

12 жовтня Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих 

15 жовтня Міжнародний день білої тростини (День людей з вадами зору) 
(White Cane Safety Day) 

17 жовтня Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності  

24 жовтня День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

 

Листопад 

Перша субота листопада Всесвітній день чоловіків (Men’s World Day) 

Перша неділя листопада День працівника соціальної сфери України 

9 листопада Міжнародний день протидії фашизму, расизму та антисемітизму 



9 листопада День української писемності та мови, Всеукраїнський день 
працівників культури та майстрів народного мистецтва  

10 листопада Всесвітній день молоді 

10 листопада Всесвітній день науки задля миру та розвитку 

Друга неділя листопада День молитви за сиріт 

13 листопада Всесвітній день доброти (World Kindness Day) 

13 листопада Всесвітній день незрячих (International Day of the Blind) 

16 листопада Міжнародний день толерантності 

20 листопада Всесвітній день дитини 

Третій четвер листопада Міжнародний день відмови від куріння 

Третя неділя листопада Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій 
(World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) 

Четверта субота листопада День па́м'яті жертв голодомо́рів  

Передостання неділя листопада Всесвітній день убогих (встановлений 
папою Франциском в 2016 р.) 

25 листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над 
жінками 

 

Грудень 

1 грудня Всесвітній День боротьби зі СНІДом або День солідарності з ВІЛ-
позитивними та хворими на СНІД 

2 грудня Міжнародний день боротьби за ліквідацію рабства 

3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю 

5 грудня Міжнародний день добровольців (День волонтера) (International 
Volunteer Day for Economic and Social Development) 

Друга неділя грудня День благодійності та благодійника в Україні 

10 грудня Міжнародний день прав людини (Human Rights Day) 



14 грудня День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 

17 грудня Міжнародний день проти насилля над особами, які займаються 
проституцією 

18 грудня Міжнародний день мігранта 

19 грудня Міжнародний день допомоги бідним 

20 грудня Міжнародний день людської солідарності 


