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Волонтерство (від лат. voluntarius ‒ добровільно) ‒ широке коло 
діяльності, зокрема традиційні форми взаємодопомоги, офіційне на-
дання послуг та інші форми громадянської участі, здійснювані 
добровільно на благо суспільства. 

Волонтерська діяльність ‒ добровільна, безкорислива, соціально 
спрямована, неприбуткова діяльність, здійснювана волонтерами та 
волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської 
допомоги. 

Волонтерська допомога ‒ роботи та послуги, що безоплатно 
виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими організа-
ціями. Волонтерська діяльність є формою благодійництва [1].  

В Україні волонтерство виникло на початку 90-х років мину-
лого століття, а офіційно його визнано Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 10 грудня 2003 р., якою також затверджено «Положен-
ня про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг». 
Щорічно 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. 

Серед багатьох волонтерських організацій можна назвати такі, 
як Благодійна організація «Шлях до майбутнього», Благодійний фонд 
суспільних відносин «Брат», Благодійна організація «Благодійний 
фонд «Даруємо радість», Громадська організація «Центр Грома-
дянських Свобод», Громадська організація «Фельдман Еко-Парк», 
Міжнародний благодійний фонд «Всесвітня місія сталого розвитку 
суспільства», Всеукраїнський благодійний фонд «Патріот України», 
Благодійний фонд «Харківський центр допомоги вагітним», Міжоб-
ласна волонтерська організація «Світ-Україна», Міжнародна благо-
дійна організація «Милосердя», Благодійний фонд «Грані добра», 
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Благодійна організація «Благодійний фонд «Підтримка батальйонів 
України», Благодійна організація «Благодійний фонд «Волонтерсь-
кий рух», Благодійна організація «Благодійний фонд «Повернись 
живим», Благодійна організація «Благодійний фонд «Це для дітей», 
Міжнародна благодійна організація «Велике серце», Благодійна орга-
нізація «Світовий благодійний фонд миру та милосерддя» та ін. [2]. 

У сьогоднішній непростий для України час волонтерська 
діяльність є украй необхідною. Вона здійснюється з метою підтрим-
ки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпри-
тульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації; здійснення 
догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку 
та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші 
особливості потребують підтримки та допомоги; надання допомоги 
громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, 
техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, 
нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям тощо [2]. 

Волонтерська діяльність Благодійного фонду «Їжа життя» 
розпочалася далекого 1972 року на території Індії, коли А. Ч. Бхак-
тіведанта Свамі Прабхупада, засновник-ачар’я Міжнародного това-
риства свідомості Крішни, побачив дітей, яким для підтримки свого 
життя доводилося постійно битися з вуличними собаками за шматок 
хліба. Тоді він сказав: «Подивіться, наскільки вони зголодніли. Гос-
подь ‒ це наш батько. Там де є батько, діти не повинні голодувати. У 
радіусі 10 миль навколо наших храмів не має бути жодного голод-
ного» [3]. 

Роздавання їжі ‒ важливий елемент ведичної культури, що існує 
понад 5000 років. Успадкувавши цю традицію, у 1974 році Міжна-
родне товариство свідомості Крішни для роздавання безкоштовних 
обідів організувало спеціальну програму, що стала підґрунтям ефек-
тивної діяльності всесвітньої мережі локальних благодійних фондів 
«Їжа Життя» з роздавання екологічно чистої вегетаріанської їжі 
нужденним в усьому світі. Мережа складається зі 170 центрів в 65 
країнах світу. Щодня волонтери роздають 40 тисяч гарячих обідів. 
Активна діяльність цього фонду відома самовідданістю своїх волон-
терів у найгарячіших точках планети. Вони були серед перших під 
час ліквідації наслідків землетрусів в Спітаку (Вірменія), Нефте-
горську, Західній Бенгалії, на Сахаліні, а також у зонах військових 
конфліктів у Югославії, Сухумі, Чечні, Інгушетії, Південній Осетії, 
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Луганську, Донецьку, Іловайську тощо. Як говорили місцеві жителі, 
це дійсно була «їжа життя», адже щире бажання волонтерів допома-
гати іншим набуває могутності в служінні тим, хто цього потребує, 
оскільки в серці кожної людини, якщо не горить яскравим полум’ям, 
то точно жевріє щире бажання допомагати іншим в скрутні хвилини.  

В Україні Благодійний фонд «Їжа життя» розпочав свою діяль-
ність у 1993 році в м. Києв. Ця ініціатива відразу ж була підтримана 
місцевою владою, яка надала в безкоштовне користування фонду 
їдальню за адресою вул. Турівська, 29. 1994 року відбулася офіційна 
реєстрація організації під назвою «Благодійна місія «Їжа життя». За 
час існування фонду в Україні було відкрито більше 30 центрів роз-
давання безкоштовної їжі. Найбільші з них ‒ у Києві, Дніпро-
петровську та Сімферополі. За цей час було роздано понад 1,5 млн 
безкоштовних вегетаріанських обідів. Зараз у Києві щотижня фонд 
розвозить гарячі обіди для незаможних киян мікроавтобусом, а також 
регулярно проводить щорічні благодійні акції. Однак старі, неза-
можні, біженці, сироти, інваліди, ветерани, діти з тарілкою каші 
отримують не лише їжу, а й турботу, любов і співчуття. 

Фонд «Їжа життя», генетично пов’язана з традиціями бенгаль-
ського гаудія-вайшнавізму, ‒ це не лише благодійне роздавання їжі, а 
передусім протидія певним тенденціям насильства, що існують у 
сучасному суспільстві, оскільки в діяльності фонду реалізується 
принцип ахімси ‒ поведінки, першою вимогою якої є неспричинення 
шкоди всьому живому (людям, тваринам, рослинам) ні за яких умов: 
ні думкою, ні словом, ні дією. Благодійна місія фонду реалізується 
зокрема через роздавання здорової освяченої вегетаріанської їжі 
(прасаду) соціально-незахищеним верствам населення, а також 
людям, постраждалим унаслідок військових конфліктів незалежно 
від їхньої раси, національності, політичних або релігійних переко-
нань, бо холод і голод не знають національних відмінностей. 

Прасад ‒ в індуїзмі їжа або будь-який інший елемент, під час 
релігійного обряду запропонований божеству, що потім роздається 
віруючим як духовна й священна субстанція, символ божественної 
благодаті. Послідовники індуїзму вірять у те, що в процесі обряду 
пропонування матеріальні елементи входять в контакт з об’єктом 
поклоніння і набувають духовних властивостей. До складу прасаду 
входять виключно продукти рослинного або молочного походження. 
Основний смисл Благодійного фонду «Їжа життя» полягає в тому, що 
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він займається не лише світською благодійністю, спрямованою на 
підтримку физичного тіла, але й турбується про духовне благопо-
луччя своїх підопічних, оскільки освячена їжа ‒ це не просто гарячий 
обід, а й милість Господа. Прасад є результатом певного обміну між 
богом і його вірними, заснованого на любові або просто повазі. 
Наприклад, відданий пропонує квіти, фрукти або їжу ‒ різні еле-
менти, які до пропонування називаються «найведья», «бхога» або 
«бхог’я». Потім Бог в одній зі своїх форм мурті «насолоджується» 
або «частується» запропонованим йому, після чого прасад 
приймається відданими з належною повагою. 

Термін «прасад» використовується в індійській культурі також 
для позначення умонастроїв щедрості або милості. У цьому контексті 
термін має багату й давню історію, що витікає з класичної ведичної 
літератури, де прасад описується як умонастрій, випробуваний Богом 
в одній з Його форм або іпостасей, девамі, святими ріші та іншими 
звеличеними особистостями. Цей стан характеризується спонтанною, 
часто безпричинною щедрістю й милостивим роздаванням благо-
словень. Розуміння прасаду як таких настроїв можна побачити в 
самому ранньому пам’ятнику ведичної літератури ‒ «Рігведі». У 
пізніших ведичних і пуранічних писаннях є описи прасаду як 
елемента ритуальної практики. 

Історично зумовленим є зв’язок між термінами «прасад» і 
«махапрасад», що означає основне підношення, зокрема із храму 
Джаганатхи в місті Пурі в східній Індії (штат Орісса). Місцеві свя-
щеники говорять, що тільки у Джаганатха Пурі їжа, запропонована 
Божеству, може називатися «махапрасадом», тоді як в інших храмах 
Індії це ‒ просто «прасад». Уважається, що в слова «маха» 2 зна-
чення: 1) воно означає «великий» (іноді Господа Джаганатху назива-
ють «Маху-Баху» – «сильнорукий» або «Маху-Прабху» ‒ «великий 
Господь»); 2) »махапрасад» ‒ «ма-прасад» (прасад Матері Дурги), 
оскільки головна тхалі (обід) після пропозиції Джаганатсі пропону-
ється Матері Бімалі (Дурзі), і тільки після того, як цю їжу змішують 
із іншим умістом горщиків, вона вважається маха-прасадом, який 
можна роздавати всім, незалежно від касти, раси та переконань. Інша 
назва махапрасада ‒ «кайвалья» ‒ те, що дарує мокшу (звільнення). 
Вважається, якщо людина спробує їжу Господа Джаганатхи, буде ма-
ти не тільки гарне фізичне самопочуття, але й духовне просвітління. 
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Щонайменше 500 років щодня в Пурі годують прасадом у будні 
близько 5000 людей, а в дні великих свят ‒ від 1 до 10 мільйонів. 
Храмова кухня Господа Джаганатхи вважається найбільшою кухнею 
у світі, де обслуговують усіх без винятку та без усякого поперед-
нього замовлення. Божественний аромат цієї священної їжі непереда-
ваний, і віруючі вважають, що вона неземного походження. У про-
цесі поклоніння її благословляють усі напівбоги й сам Господь 
Джаганнатха. Вогонь на кухні храму називають Вайшнава-Агні, він 
використовується для служіння самому Вішну. Махапрасад має 
цілющі властивості. Мешканці Пурі говорять, що, якщо їсти його 
щодня, то людина ніколи не буде хворіти [4].  

Сьогодні в Україні Благодійний фонд «Їжа життя» підтримує 
біженців та місцевих жителів Сходу України, роздаючи «божествен-
ний дар» усім нужденним. Наприклад, 2 серпня 2014 року волонтери 
Київського фонду роздали 250 порцій обідів голодним людям у 
Красноармійську, Димитрові (Донецька обл.), а також у Павлограді. 
Біженці живуть у наметових містечках, на базі поліклінік та 
інтернатів. Людям не вистачає елементарного ‒ питної води. На своїй 
невеликій машині волонтери, крім обідів, підвозять також джерельну 
воду. Волонтерська група проекту «Їжа життя Донецьк» 8 грудня 
2014 року нагодувала гарячими вегетаріанськими обідами 600 
мешканців Іловайська: роздано 400 літрів гречки з овочами, 700 шт. 
хлібців, 500 шт. шарлотки. Перелік конкретних виявів діяльності 
фонду можна продовжувати, однак цей список залишається відкри-
тим, оскільки організація активно працює щодня. Змінюється волон-
терський склад, змінюється й географія допомоги нужденним, однак 
незмінною залишається істина: допомагаючи іншим, ми змінюємо 
світ навкруг себе й робимо його світлішим. По-справжньому щасли-
вою людина може стати лише роблячи щасливими інших людей. 
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