
Na univerzi Amrita prostovoljni razisko-
valci organizacije „Embracing the World“ 
(Objemimo svet) v velikem obsegu orje-
jo ledino visoko specializiranih področij. 
S povezovanjem raznolike palete discip-
lin si projekti delijo en sam cilj: izkoris-
titi moč sodobne tehnologije za zago-
tavljanje učinkovite usmerjene pomoči 
skupnostim in posameznikom v stiski.

E-mail: amma.slovenia@gmail.com
Spletna stran: www.amma.si
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embracing the world TM

HUMANITARNE 
DEJAVNOSTI

MATE 
AMRITANANDAMAYI

OBJEMIMO MIR

“S POUDARKOM NA NESEBIČNEM 
SLUŽENJU IN DOBRODELNOSTI VER-
JAMEM, DA BO IMELA AMMA VELIKANSKI 
VPLIV NA SVET  PRIHODNOSTI.”

Brat Dr. Wayne Teasdale, PhD, 
katoliški menih, nekdanji varuh človekovih 
pravic, Parlament svetovnih religij

Mata Amritanandamayi Math (MAM), 
ki jo je ustanovil Amritapuri Ašram ter 
podružnice duhovnih centrov po Indi-
ji in vsem svetu; univerza Amrita, ki je 
ena od najhitreje rastočih univerz v In-
diji s 16-timi fakultetami na preko 5-ih 
medsebojno povezanih univerzitetnih 
centrih in sistem osnovnih šol Amrita 
Vidyalayam s 47-imi kakovostnimi os-
novnimi šolami po vsej Indiji. MAM vodi 
ETW projekte v Indiji. 

Mata Amritanandamayi, po vsem svetu znana kot Amma ali Mati, 
je ena izmed najbolj spoštovanih humanitarnih in duhovnih vodi-
teljev na svetu. Vse svoje življenje je posvetila lajšanju bolečin rev-
nih ter � zično in čustveno trpečih. Amma navdihuje, povzdiguje in 
preobraža skozi svoj � zični objem, svojo duhovno modrost in svoje 
humanitarne dejavnosti. Njena brezmejna ljubezen in sočutje prese-
gata vse meje narodnosti, rase in religije.

Za svoj izjemen prispevek k svetovnemu miru je Amma leta 2002 
za nenasilje prejela nagrado Gandhi-King. Leta 2010 je newyorška 
državna univerza v Bu� alu Ammi kot vodji Univerze, ki jo je usta-
novila in ker je bila hkrati prepoznana tudi kot izredno in izjemno 
učinkovita humanitarna voditeljica, podelila častni doktorat za hu-
manost. Njeni dobrodelni projekti, sedaj širom sveta znani pod skup-
nim imenom „Embracing the World“ (objemimo svet), so dosegli mi-
lijone ljudi po vsem svetu. V Indiji je bil Ammini organizaciji podeljen 
Poseben posvetovalni status v ZN.

“SVET BI MORAL VEDETI, DA JE ŽIVLJENJE POSVEČENO 
NESEBIČNI LJUBEZNI IN SLUŽENJU MOGOČE.” Amma

www.embracingtheworld.orgwww.embracingtheworld.orgwww.embracingtheworld.org



Embracing the WorldTM že od samih 
temeljev skozi zadnja desetletja nudi 
pomoč ob najhujših naravnih nesrečah. 
Priskrbeli smo 46 milijonov $ za pomoč 
žrtvam azijskega cunamija leta 2004, 1 
milijon $ za žrtve orkana Katrina in več 
kot 12 milijonov $ za žrtve hudih poplav 
v Indiji. Prav tako smo poslali pošiljke hu-
manitarne pomoči tudi na Haiti.

Embracing the WorldTM si prizadeva s pok-
licnim usposabljanjem, začetnim kapita-
lom, s pomočjo pri trženju in dostopom 
do mikrokreditov sodelujočih bank oskr-
beti 100.000 ekonomsko ranljivih žensk 
po vsej Indiji, da bodo lahko pričele s svo-
jim lastnim podjetništvom na domu.

Embracing the WorldTM je od leta 1980 
priskrbel več kot 53.7 milijonov $ za 
brezplačne storitve zdravstvenega 
varstva. Več kot 1.6 milijona bolnikov 
smo brezplačno zdravili v svoji 1.300-
posteljni bolnišnici v Kochinu in petih 
podružničnih bolnišnicah po vsej južni 
Indiji. Prav tako vodimo negovalni cen-
ter za okužene z virusom HIV.

Embracing the WorldTM v zadnjih 20-ih le-
tih vzdržuje sirotišnico v Kerali za več kot 
500 otrok. Leta 2009 smo začeli z gradnjo 
sirotišnice v Keniji za več kot 100 otrok 
z ulic Nairobija. Leta 2010 smo pričeli s 
sirotišnico na Haitiju za otroke, ki so svoje 
starše izgubili v potresu.

Embracing the WorldTM si prizadeva za-
gotoviti siromašnim otrokom iz vse Indije 
100.000 štipendij. Prav tako vodimo šole 
za slušno in umsko prizadete, nagrajuje-
mo pismenost in vodimo programe pok-
licnega usposabljanja za domače indijsko 
prebivalstvo.

Embracing the WorldTM vsako leto 
nahrani več kot dva milijona ljudi po 
vsej Indiji. Prav tako oddaljenim ple-
menskim skupnostim redno razdel-
jujemo riž, mleko in druga osnovna 
živila. V severni Ameriki naši prostovol-
jci vsako leto v 47-ih mestih nahranijo 
več kot 73.000 ljudi. 

Embracing the WorldTM zagotavlja 
doživljenjsko � nančno pomoč 100.000 
vdovam in invalidom v Indiji, skrbi za do-
move starejših, razvaža obroke za starejše 
in nemočne, revnim sponzorira poroke in 
nudi brezplačne tečaje meditacije za vo-
jake, zapornike in širšo javnost.

Embracing the WorldTM je zgradil več kot 
40.000 domov za brezdomce po vsej In-
diji. Še bolj kot gradnjo hiš si Embracing 
the WorldTM prizadeva zgraditi celotne 
skupnosti skupaj z mestnimi hišami, cest-
ami, električno napeljavo, kanalizacijo in 
čisto pitno vodo.

Skozi GreenFriends (prijatelji narave), 
naše mednarodno okoljevarstveno 
krilo, naši prostovoljci spodbujajo 
sodelovanje na lokalnih ravneh pri 
okoljskih prizadevanjih vsega sve-
ta. Kot član projekta milijardo dreves 
pod vodstvom Združenih Narodov, je 
GreenFriends po vsem svetu posadil 
preko milijon dreves. 

POMOČ 
PRIZADETIM V NARAVNIH NESREČAH USPOSABLJANJE ŽENSK ZDRAVSTVENA OSKRBA

SIROTIŠNICE IZOBRAŽEVANJE 
ZA VSAKOGAR BOJ PROTI LAKOTI

RAZVOJ SKUPNOSTI OBNOVA 
DOMOV IN REVNIH ČETRTI ZELENE POBUDE


