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Amma udělala víc, než kterákoli 
vláda kdy udělala pro své občany. 

Její přínos je nezměrný.
- Muhammad Yunus 
Držitel Nobelovy ceny z roku 2006, 
zakladatel Grameen Bank 

KDO JSME DĚLAT VÍCE ZA MÉNĚ 
Embracing the World je celosvětová síť humanitárních organizací, 
inspirovaných aktivitami humanitární pomoci Mata Amritanan-
damayi Math * v Indii.

Embracing the World se snaží zmírnit nesnadný úděl chudých 
lidí tím, že jim pomáhá naplnit základní lidské potřeby – jídlo, 
obydlí, zdravotní péči, vzdělání, živobytí – kdekoliv a kdykoliv je 
to možné. Zvlášť důrazně se zaměřujeme na pomoc při překonávání 
následků velkých přírodních katastrof.

Zabýváme se ochranou životního prostředí a udržitelností 
 přírodních zdrojů ve snaze chránit budoucnost naší křehké pla-
nety.  Prostřednictvím univerzity Amrita naši výzkumní pracovníci 
vymýšlejí a realizují nové způsoby, jak poskytnout zboží, vzdělání, 
informace, energii a zdravotní péči tak, abychom byli schopni zajis-
tit pomoc potřebným v tu správnou chvíli a na správném místě. 

Protože převážná část aktivit je zajišťována prací dobrovolníků 
jak v Indii, tak i na mezinárodní úrovni, ETW dokáže udělat více 
práce s menšími náklady. 

* Mata Amritanandamayi Math je nevládní organizace 
se zvláštním poradenským statutem OSN
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AMMA (ŠRÍ MÁTÁ AMRITÁNANDAMAJÍ )
Amma končí svůj program objetím každého člověka, který na setkání s ní 
přijde. Tato osobní setkání, kterým věnuje naprostou většinu svého času, 
se velmi liší od strohých autogramiád či letmého pokynutí davům. 
Dodnes Amma nabídla své mateřské objetí, známé jako daršan, více než 
34 milionům lidí po celém světě.  Daršan dokáže dávat i více než 22 
hodin bez přerušení.

Jako jedna z nejpřístupnějších duchovních představitelů současnosti, má 
blízký vztah s mnohem větším počtem lidí, než kdokoli jiný na světě. Ve 
chvíli, kdy se jí lidé svěřují se svými starostmi a bolestmi, Amma nabízí 
slova útěchy a povzbuzení, duchovní vedení i konkrétní řešení jejich 
problémů. Přijetím jejího objetí se mnozí cítí inspirováni k tomu, aby 
nezištně nabídli svou pomoc dalším potřebným. Tímto způsobem se 
jednoduchý, ale namíru působivý čin, jakým je mateřské objetí, stal zpro-
středkovatelem a symbolem pro rostoucí mezinárodní síť humanitárních 
aktivit Embracing the World (Svět v náručí).

Duchovní představitelka a filantropka Šrí Mátá Amritánandamají, známá 
jako Amma, pomáhá svou moudrostí, silou a inspirací již několik desítek 
let lidem na celém světě. Díky svému neobyčejně láskyplnému jednání, 
vnitřní síle a sebeobětování si získala přízeň milionů lidí a inspirovala tisíce 
dalších, kteří ji následují na cestě nesobecké pomoci.

Amma, jako skutečná kosmopolitní osobnost, nabízí zdarma veřejné pro-
gramy po celé Indii, Evropě, ve Spojených státech amerických,  Austrálii, 
stejně jako v Japonsku, na Sri Lance, Singapuru, Malajsii, Kanadě, Africe 
a Jižní Americe. Ve svých proslovech se dělí o svou moudrost a poskytuje 
rady jak v oblasti osobního naplnění, tak týkající se naléhavých záležitostí 
naší doby.

Názory Ammy se týkají širokého spektra událostí, klimatických změn, 
terorismu, mezikulturního napětí, ženských práv, chudoby, atd. Oslovují a 
nabádají každého z nás, abychom se zapojili a spoluvytvářeli ohleduplnou 
společnost.
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Bratr Wayne Teasdale, PhD
Katolický mnich, bývalý člen správní rady 
Parlamentu světových náboženství

Věřím, že svým důrazem na dobročinnost a obětavou 
službu druhým Amma nesmírně ovlivní budoucí svět.

JAK TO ZAČALO
Jako malá dívka se Amma často setkávala s drsnou nespravedlností světa a pře-
mýšlela nad významem utrpení. Její hledání vyvrcholilo rozhodnutím zasvětit 
svůj život rozdávání lásky co největšímu počtu lidí. Matkou ji lidé začali nazývat 
již ve věku devíti let.

Ilustrovaný příběh o tom, jak 
Amma hledala smysl lidské-
ho utrpení. Nahrajte si ten-
to kód svým smart phonem 
nebo se na něj podívejte na 
našich stránkách:  
www.embracingtheworld.
org/ 
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Věřím, že před námi stojí Amma jako 
ztělesnění boží lásky v lidském těle. 

Dr. Jane Goodall, Mírový vyslanec OSN

Kdykoliv myslím na Ammu a její život plný 
oddanosti a služby, vidím zářící vzor soucitu, 

péče a hluboké úcty pro nás všechny.
Dr. Steven C. Rockefeller, filantrop, učitel a 
sociální pracovník
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Více než 20 let představuje Amma pravidel-
ného účastníka a jednoho z nejvýznamnějších 
řečníků na mezinárodních konferencích zabý-
vajících se světovým mírem a porozuměním 
mezi jednotlivými náboženstvími, kde byla 
mnohokrát oceněna vyznamenáními za své 
myšlenky a přínos. V roce 1993 byla Parla-
mentem světových náboženství jmenována 
nejvyšším zástupcem hinduismu. Účastnila se 
setkání nejvyšších představitelů náboženství 
United Nations Millennium World Peace 
Summit, a v r. 2002 jí byla udělena cena 
Gandhi-King Award za nenásilí. 

Ocenění převzala z rukou mírové vyslankyně 
OSN dr. Jane Goodall a bývalého vrchní-
ho komisaře OSN pro lidská práva Sergia 
Viery de Mello.

Roku 2006 obdržela Amma spolu s nositelem Nobelovy ceny za mír z r. 2005 
Mohamedem ElBaradeiem a hercem a humanitárním aktivistou Richardem 
Gerem cenu Interfaith Award. Tuto cenu jí udělil Institut mezináboženské-
ho dialogu (Interfaith Center) v New Yorku za výjimečný přínos v roli duchov-
ního představitele a humanitárního pracovníka.

Během předávání ceny reverend Parks Morton o Ammě prohlásil: „Jste ztěles-
něním všeho, o co usilujeme.“

I kdyby mne inspirovala jen k něčemu 
nevýznamnému, k uskutečnění tohoto 

úkolu vynaložím veškeré své úsilí.
Rajendra Pachauri, Nositel Nobelovy ceny za mír roku 
2007, předseda Mezivládního výboru pro změnu klimatu 7



Dokud budu mít tolik síly, abych dosáhla a mohla 
obejmout plačící, budu je objímat. Láskyplně 

pečovat o druhé, utěšovat je a otírat jejich slzy 
až do konce svého života – to je mé přání.

- Amma8



Mým vyznáním je Láska.
- Amma

Amma nechce, aby lidé změnili svou víru, jen aby ji prohloubili a žili podle jejích základních principů. 

2015 Amma v New Yorku přednesla řeč pro iniciativu OSN Academic Impact 
2014 Amma promluvila na mezináboženském setkání ve Vatikánu
2012 Amma přednesla řeč na Setkání civilizací OSN v Šanghaji.
2010 Amma obdržela čestný doktorát Státní univerzity v Buffalu ve státě New York.
2009 Amma slavnostně otevřela nadaci Vivekananda International v Dillí.
2008 Amma byla hlavním řečníkem na konferenci Global Peace Initiative of Women 

v Džajpuru.
2007 Amma obdržela za svou humanitární a mírovou činnost na filmovém festivalu v Paříži 

cenu Cinéma Vérité.
2006 Amma obdržela ocenění James Parks Morton Interfaith Award v New Yorku.

Přijala také ocenění Philosopher Saint Sri Jnaneswara World Peace Prize v Púně.
2005 Amma obdržela ocenění Mahavir Mahatma Award.

Amma obdržela Centenary Legendary Award od mezinárodního klubu rotariánů.
2004 Amma přednesla hlavní řeč v Parlamentu světových náboženství.
2002 Světové hnutí pro nenásilí udělilo Ammě Gándhí-Kingovu cenu. 

Amma byla hlavním řečníkem na Světovém setkání ženských náboženských vůdců 
OSN v Ženevě. 
Obdržela také cenu Karma Yogi of the Year Award časopisu Yoga Journal.

2000 Amma přednesla hlavní řeč na Mírovém setkání na začátku nového milénia během 
Valného shromáždění OSN.

1998 Amma byla oceněna jako humanitární osobnost roku a obdržela ocenění Care & 
Share International Humanitarian of the Year.

1995 Amma přednesla řeč na náboženských slavnostech k 50. výročí OSN.
1993 Amma přednesla řeč v Parlamentu světových náboženství u příleřitosti jeho 100. 

výročí, kde byla jmenována prezidentkou hinduismu. 
Obdržela také ocenění Hindu Renaissance Award časopisu Hinduism Today.

OCENĚNÍ A KONFERENCE
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Naše centra po celé Indii jsou otevřena chudým, 
kteří zde dostanou teplé jídlo. Při kontaktu 
s lidmi dobrovolníci poznávají jejich problémy 
a pokud je potřeba, nabídnou i další podporu 
- finanční prostředky, lékařskou péči, bydlení, 
vzdělání apod.

ZÁKLADNÍ POTŘEBY: JÍDLO
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NAŠE PROJEKTY

Pro více informací si nahrajte 
smartphonem tento kód nebo 
navštivte naše stránky. – možno 
v této podobě zkopírovat všude

INDIE
Každoročně 10 milionů jídel a distribuce rýže, 
mléka a dalších potravin do odlehlých oblastí
SEVERNÍ AMERIKA
Projekt Mother‘s Kitchen ve 41 městech 
každým rokem nasytí více než 75.000 lidí 
NAIROBI, KEŇA
Tři výživná jídla denně pro více než 100 
chudých dětí
AUSTRÁLIE
Projekt Mother’s Kitchen krmí bezdomovce a 
hladovějící v Sydney a Melbourne
GRANOLLERS, ŠPANĚLSKO
Donáška potravin pro rodiny v nouzi
JIŽNÍ FRANCIE
Bio-potraviny pro bezdomovce
SAN JOSE, COSTA RICA
Jídla pro bezdomovce v La Carpio
CANCUN, MEXICO
Mother’s Kitchen

ČEHO JSME DOSÁHLI
10 miliónů jídel pro bezdomovce 
a hladovějící po celé Indii

Amma rozdává rýži obětem města Nagapattinam,  
které těžce zasáhlo tsunami v r. 2004

Možnost zúčastnit se místního projektu, 
naleznete během programu Ammy 
v hale u stolku s informacemi.

Pokud se v jakékoliv části světa nacházejí 
lidé, kteří trpí nouzí a umírají hlady, 

je to ostuda pro všechny národy.
- Amma 11
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1: Od roku 2010 naši dobrovolníci ve Francii pěstují organické plodiny, kterými zásobují místní 
potravinové centrum pro chudé.

2: Už 18 let každý týden poskytujeme možnost stravování chudým lidem v Bombaji.
3: Naši dobrovolníci v Kankunu začali vařit pro chudé v srpnu 2013, jakmile dokončili výstavbu 

speciální kuchyně.
4: Rozdali jsme 6 milionů jídel jednotlivcům, kteří v roce 2004 přežili tsunami v Indickém oceánu.
5: Skupiny Mother’s Kitchen působí ve 41 městech Severní Ameriky, kde rozdávají jídlo bezdo-

movcům a hladovějícím.
6: Naši dobrovolníci ve Španělsku pravidelně doručují potravinové balíčky 200 rodinám v nouzi.
7: K jídlu často můžeme dětem poskytnout i horké mléko.
8: Amrita Children’s Home poskytuje jídlo 230 dětem ze slumů každou neděli.
9: Naši dobrovolníci v Kostarice vaří bezdomovcům již od roku 2007. 13



ZÁKLADNÍ POTŘEBY: BYDLENÍ
Pro nás bydlení znamená víc než jen střechu nad hlavou. Stavíme nejen 
samotné domy, ale vytváříme fungující obce s vlastními radnicemi, cestami, 
elektřinou, rozvody pitné i odpadní vody. V našich domovech pro sirotky 
a znevýhodněné děti se speciálně vyškolení dobrovolníci snaží v dětech 
vytvořit sebedůvěru a vnitřní sílu, aby získaly odvahu naplnit své sny.
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NAŠE PROJEKTY

Pro více informací si nahrajte 
smartphonem tento kód nebo 
navštivte naše stránky. – možno 
v této podobě zkopírovat všude

CELÁ INDIE
Cíl: 100.000 domů pro bezdomovce
KERALA, INDIE
Sirotčinec pro 500 dětí
MUMBAI A PUNE, MAHARASHTRA
Nová chuť do života: přesídlení obyvatel 
slumu do čistých, nových bytů
NAIROBI, KEŇA
Domov children’s home slouží více než 100 
dětem

ČEHO JSME DOSÁHLI
Postaveno 45.000 domů 
pro bezdomovce po celé Indii

Pro první budovy, které vytvořily základ ášamu, Amma se svými žáky 
vlastnoručně vyrobila cihly na jejich stavbu. Cihly pro nové budovy se 
v ášramu vyrábějí dodnes. Tímto způsobem, bez nutnosti najímat na 
práci soukromé firmy, dokážeme s málem udělat víc. 

Způsob, jak podpořit naše aktivity 
týkající se bydlení, naleznete během 
programu Ammy v hale u stolku s in-
formacemi o organizaci „Embracing 
the World“.

Každý na světě si zaslouží 
spát beze strachu.

- Amma 15
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1: Pudukkupam, Cuddalore, Tamil Nadu: Nové domy pro ty, kteří přežili tsunami.
2: Obyvatelé jednoho z 1000 domů, které jsme postavili pro oběti povodní v Raichuru, Karnataka.
3: Mela Pattinacherry, Nagapattinam, Tamil Nadu: Nové domy pro oběti tsunami.
4: Knihovna v Amrita Children’s Home v Nairobi, Keňa.

5: Kampus Amrita Children’s Home v Nairobi, Keňa.
6: Děti do dětského domova Amrita Children’s Home jsou vybírány našimi dobrovolníky při 

osobních návštěvách vesnic; dostávají 3 nutričně bohatá jídla denně, je jim poskytnuto vzdě-
lání a zdravotní péče.

7: Dům z bambusu, Jižní Andamanský ostrov: dvojdomky pro oběti tsunami. Všechen materiál 
pro 200 domů, které jsme zde postavili, byl na lodích dovezen z Indie.

8: Vadakku Vanchiyoor, Kairakal, Pondicherry: Nové domy pro oběti tsunami.
9: Pune, Maharashtra: Tyto panelové domy jsme postavili pro jednotlivce 

žijících dříve ve slumech.
17
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1: Tato holčička vyrostla v jednom z 1600 panelových domů, které jsme postavili pro jednot-
livce, kteří dříve žili ve slumech v Pune, Maharashtra.

2: Postavili jsme 6.296 domů pro ty, kteří ztratili své domovy během tsunami v Indickém 
oceánu v roce 2004. Tento dům je jedním z nich.

3: V Kerale již více než 20 let funguje náš sirotčinec pro 500 dětí.
4: Bytová výstavba pro chudé v Ernakulam District, Kerala.
5: Obyvatelé bytové výstavby pro chudé v Bhopalu, Madhya Pradesh.
6: Samanthampettai, Nagapattinam, Tamil Nadu: Nové domy pro oběti tsunami.
7: Děti z našeho sirotčince často vyhrávají v hudebních, sportovních a tanečních soutěžích.
8: Vstup do naší bytové zástavby pro chudé v Ghaziabadu, Uttar Pradesh.
9: Tyto domy pro chudé jsme postavili v Lucknow, Uttar Pradesh. 19
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1: Více než 10 let posílá dobrovolnická organizace japonských studentů IVUSA skupiny 
studentů do Indie, aby se podílely na výstavbě domů.

2: Obyvatelé naší bytové zástavby v Mysore, Karnataka.
3: Domy pro chudé v Durgapuru, West Bengal.
4: Naše výstavba domů v Hassanu, Karnataka.
5: Naše výstavba domů v Mangalore, Karnataka.
6: Naše výstavba domů v Rameshwaramu, Tamil Nadu.
7: Obyvatelka jednoho z panelových domů, postavených pro  jednotlivce dříve žijící ve 

slumech, Pune.
8: Obyvatel naší bytové zástavby v Satyamangalam, Tamil Nadu.
9: Oběti tsunami děkují Ammě: „Amma nám zaplatila svatbu, darovala nám  

motorovou loď i tento dům. Teď máme i miminko. Díky ní jsme získali zpět rodinu.“ 21



45.000 DOMŮ NA VÍCE NEŽ 
75 MÍSTECH PO CELÉ INDII

RAICHUR, KARNATAKA22



PROJEKTY BYDLENÍ DLE MÍSTA

RAJASTHAN
Sanghaneer, Jaipur

UTTAR PRADESH
Telibagh (Lucknow-New Brindavan Yojana)
Koraon (Mirzapur)
Pratap Nagar (Ghaziabad)

MADHYA PRADESH
Piplani, blízko SOS vesnice (Bhopal)

GUJARAT
Dagara, Mokhana a Modsar (Bhuj)

MAHARASHTRA
Ajanta Nagar (PCMC, Pune)

WEST BENGAL
Puljour Amaravathi a Bidhan Nagar (Durgapur)
Amritabati Housing Colony (Durgapur)
Panihatti (Kolkata)

ANDHRA PRADESH
Gudimalkapur (Medipatnam, Hyderabad)
Filim Nagar (Jubilee Hills, Hyderabad)
Amrita Nagar (Pradhatur, Cuddapah)

ORISSA
Baleshwar 
Bhubaneshwar

PONDICHERRY
blízko Deepak Cables
Pondicherry Taluk
Kairakal

KARNATAKA
Hirisave (C.R. Pattana, Hassan)
Mulki (Mangalore)
Hosahalli (Mandya)
Madhuvanahalli (K.R. Taluk, Mysore)
Gandhi Nagar (Mysore)
Gokulam (Mysore)
Dongrampura a Dirampur (Raichur)

UTTARAKHAND
Batwadi Sonar a Chandrapuri (Rudraprayag)

TAMIL NADU
Amritapuram (Rameshwaram, Ramanathapuram)
Panagudi (Rosmiyapuram, Valliyoor, Tirunelveli)
Amirpalayam (Sattur, Virdunagar)
Scavanchers Colony (Sivakasi, Virdunagar)
Aruppukkottai (Virdunagar)
Kollencode, Kaliyakavila, Marthandam, Kuzhitturai, Kulachel a 
Kanyakumari (všechny v okrese Kanyakumari) 
Ettimadai, Nallampalayam a Madukkarai 
(všechny v okrese Coimbatore) 
Arikkambedu a Vellanur, Ambathur, Avadi, 
a Maduravoyal (všechny v okrese Tiruvallur) 
Karikattukupam, Ernavur a Kovalam (všechny v Chennai) 
Ramabelur, Pinjumedu, Satyamangalam (všechny v okrese Erode)
Kumbakonam
Pudukuppam
Vesnice v okresech Cuddalore, Kanyakumari a Nagappatinam.

KERALA
Více než 20. tisíc domů v okresech Allapuzha, Ernakulam, 
Idukki, Kannur, Kasargode, Kollam, Kottayam, Kozhikode, 
Malappuram, Palakkad, Pathanamthitta, Trissur, Trivandrum, 
Kodungallur a Wayanad.
Vesnické kolonie ve městech Trivandrum (Airport Colony) a 
Kochi (Ambulangal). 
Vesnice a jednotlivé domy v okresech Ernakulam, Alappuzha 
and Kollam.

ANDAMAN ISLAND
Bamboo Flat a Austinabad, South Andaman

SRI LANKA
Thekkawatta (okres Kalutara, Western Province)
Periyanilavanai (okres Ampara, Eastern Province)
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ZÁKLADNÍ POTŘEBY: ZDRAVOTNÍ PÉČE Nemocnice AIMS provozovaná organizací 
Embracing the World poskytuje vynikající 
lékařskou péči bez ohledu na finanční 
možnosti ošetřovaných. Nemocnice nabízí 
špičkové zdravotnické služby těm, kteří by si 
je jinak nemohli dovolit.
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AMRITA INSTITUT LÉKAŘSKÝCH VĚD (AIMS)
Terciární nezisková společnost
PĚT SATELITNÍCH DOBROČINNÝCH NEMOCNIC
Ve státě Kerala - Kalpetta, Amritapuri, 
Pampa. Ve Státě Karnataka – Mysore a na 
Andamanských Ostrovech
NEMOCNICE PRO PACIENTYS HIV A AIDS
Thiruvananthapuram, Kerala
CÍLENÁ VEŘEJNÁ INICIATIVA V OBLASTI ZDRAVÍ
Pro jednotlivce v ohrožení dále 100 
bezplatných zdravotních kempů 
DALŠÍ PROJEKTY
Lékařské návštěvy pacientů v jejich domovech 
Hospic pro pacienty s rakovinou
Mezinárodní lékařské konzultace na dálku 
díky videokonferenci
Operace šedého zákalu a zdravotní tábory 
v Nairobi

NEMOCNICE AIMS

Od roku 1998, kdy byla otevřena , vysoce specializovaná nemocnice  
AIMS ve městě Kochin v Kerale, poskytla charitativní lékařskou péči 
v hodnotě více než 70 miliónů dolarů. Přes 3 milióny pacientů získa-
lo ošetření zcela zdarma. AIMS poskytuje komplexní a laskavou péči 
v poklidné atmosféře, a je považována za jednu z nejlepších nemocnic 
jižní Asie. 

Náš cíl pomáhat chudým přilákal tým oddaných, vysoce kvalifikovaných 
zdravotníků z celého světa.

V nadstandardně vybavené nemocnici sídlí 43 specializovaných pracovišť 
s celkem 1300 lůžky.

Způsob, jak podpořit naše zdravotnické 
aktivity, naleznete během programu 
Ammy v hale u stolku s informacemi 
o nemocnici AIMS.

ČEHO JSME DOSÁHLI
Více než tři milióny bezplatně 
ošetřených pacientů od roku 1998

V dětství Amma snila o vybudování nemocnice, 
kde by se v láskyplném a soucitném prostředí 

dostávalo špičkové lékařské péče chudým zcela 
bezplatně. V roce 1998 ji nechala vystavět. 
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1: AIMS je jednou z hlavních nemocnic, která se věnuje dětské kardiologii.

2: AIMS nabízí špičkovou péči v soucitném prostředí.
3: V květnu 2013 jsme přivezli sedmičlenný lékařský tým ze Španělska, aby na pomoc chudým 

provedl 208 bezplatných operací šedého zákalu v nemocnici Thika na předměstí Nairobi.
4: AIMS nabízí odborné lékařské konzultace zdravotnickým zařízením a nemocnicím v země-

dělských oblastech Afriky a Indie.
5: Amrita Kripa charitativní nemocnice v Amritapuri, Kollam District, Kerala.
6: Jsme jediným dostupným zdrojem lékařské péče pro populaci v odlehlých končinách.
7: Bezplatná 24-hodinová lékařská pohotovost poblíž Sabarimaly, slavného chrámu, ležícího ve 

vysokohorské odlehlé oblasti.
8: Každoročně organizujeme více než 100 bezplatných polních nemocnic v chudinských 

oblastech.
9: Před operací Juliana nedohlédla dál než na své ruce.
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1: Oddělení geriatrie v AIMS je jedno z prvních svého druhu v Indii.
2: Naše charitativní nemocnice v Kalpettě, Kerala.
3: Lékaři na operačním sále v AIMS.
4: Naše charitativní nemocnice v Mysore, Karnataka.
5: Zubařská péče během zdravotního tábora pro příslušníky kmenů v Kerale, Indie.
6: Amrita Kripa Sagar pečovatelský dům v Thiruvananthapuram, Kerala.
7: AIMS přilákal tým oddaných zdravotních odborníků.
8: Nemocnice pro pacienty s rakovinou v Bombaji.
9: Naše charitativní nemocnice na Andamanských ostrovech. 29



Každý ze tří miliónů bezplatně ošetřených pacientů má svůj příběh. 
Seznamte se s jedním z nich:
Po narození Daliya neplakala jako ostatní děti. Lékaři konstatovali vážnou 
srdeční poruchu, která vyžadovala okamžitý chirurgický zákrok. Běžná cena 
takové operace v Indii je 250.000,- rupií (5.000,- USD) – částka daleko pře-
vyšující finanční možnosti Daliyina otce, který pracuje jako řidič autorikši. 
Nemocnice AIMS neúčtovala za provedený zákrok dívčiným rodičům nic. 
Operace byla úspěšná, Daliya sice přežila, ale její bitva zdaleka nebyla dobo-
jována. Potřebovala obrovské množství odvahy, která jí naštěstí nechyběla.

Nahrajte si tento kód svým 
smartphonem a podívejte se 
daliyin příběh nebo jej sledujte 
spolu s dalšími příběhy na 
www.embracingtheworld.org
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ANU BABY 
C. S. ANAMIKA 
KUTTAN. P.U
PATHMAVATHI K.P.
KAILASH 
S. SURIYA 
R. ANTONY XAVIER
MIMINKO PANÍ DAISY 
MIMINKO PANÍ MOHINI 
M. V. MANOHARAN 
K.R. RASEELA 
CHANDRAVALLY 
AJAY SANAL
K.S. AKASH 
VARSHA VIJAYAN
ABHIRAMI BABY 
KRISHNAPRASAD 
NAFEESATHUL MISRIYA 
P. K. PATHUMMA 
B. PANDI SELVI 
RIGWIN JOY J.
S. R. SAVIYO 
V. SHINTO 
NIVED PAVITHRAN 
SIVAN VELAYUDHAN
CHANDRADASAN 
MANIKANDAN 
K. BABU 
MIRNA ROSE
MIMINKO PANÍ SIMI PRAVEEN
MIMINKO PANÍ SUDHA 
K. VELAPPAN 
T. S. PRANAV 
ARYA SUNIL
ROHINI 
R. RAMACHANDRA NAIK
RAZIK 
FATHIMA 
SAMBANTHAM
SIVANI 
K. BHASURANGI 
V. CATHERIN STALINI
S. PHILIP 

E. V. SREEDHARAN 
C. BHARGAVAN 
VISHNU .P.K
AYSHATH FARHANA
M. UNNIKUTTAN 
SINDHUKUMAR 
KANNAN KS
SREENANDHA 
ANUSH JAYAN
M. SANJAY 
SARASU KUMARAN 
SEBASTIAN THOMAS
SANOOP
K. CHANDRIKA 
AMISHA. L.
S. SAHAYA RANI 
K. S. BINU 
ASOKAN 
REJEENA 
MIMINKO PANÍ SARITHA 
VISWANATH 
MIMINKO PANÍ SALINI 
K. AYYAPPAN 
ARJUN RAJ
K. A. ADIDEV
ARAVINDAKSHAN
RAJAMANI P
P. MEENAKSHI 
B. ANUPRIYA 
RINSHA 
KARTHIK 
V. VISHNU 
VANAJA
AMRITA 
ARATHY REGI 
SHANU
ANANTHU KRISHNA 
ASHWIN 
SOUMYA SANTHOSH
C. V. ALOK 
MIMINKO PANÍ ARATHY
PURUSHOTHAMAN 
R. S. ANUSHKA 

ARCHANA .K. VIJAYAN
N. RIHAN 
LAKSHMANAN PILLAI 
M. P. ALIYAR 
K. G. GEORGE 
SIVADASAN K
K. NANDANA 
M. SIVARENJINI 
BASIL PHILIP 
T.P. ANJANA 
V. K. MOHANAN 
MIMINKO PANÍ LIJA
KARUNAKARAN P K
AMRITA RAJAN
AMEERSHA VIBISH
AKASH PRAVEEN
AMAL MANEESH
M. K. NANDIT KRISHNA 
MIMINKO PANÍ SANDHYA 
RAJESH 
K. SAJITHA 
C. K. RAGHAVAN 
SASIKALA PEETHAMBARAN
MIMINKO PANÍ NISHA REJU 
AMALDEV 
ABHIRAMI 
P. N. VASUDEVAN 
R. UDAYABHANU 
AFLA 
HARINANDHAN H.
SHEELA  RAJU
GOPALAKRISHNAN K.S. 
S. PANEER 
M. MIDHUN 
RITHU KRISHNA
KARAPPAN 
G. MOHANAN 
K. S. ABHINAV 
K. R. ANANYA 
MIMINKO PANÍ KOMALA 
SHAHIN K.
AYISHA HANNA
MUHAMMAD RAZIN

K. ANUSHA 
ARUN KUMAR
ANVIYA FERNANDEZ
ELONA 
MIMINKO PANÍ USHA
SAIDU 
M. PETCHIYAMMAL 
SAIDU 
K. V. VINEETH 
N. NANDIKESH 
M. PETCHIYAMMAL 
SURENDRAN.K.T 
VAIGA 
MIMINKO PANÍ BINI BAIJU 
FATHIMATH SAFNA
MIMINKO PANÍ RAJANI
T. K. SIVADASAN 
ANEESH N.A
MIMINKO PANÍ BINDU 
MIMINKO PANÍ SEENA SHIJU
K. R. SURESH KUMAR
KRISHNA SIBU
MIMINKO PANÍ JEEJA 
T. VITHUL VIJAYAN
K. P. VINOD KUMAR 
R. DEVUTTY 
MIMINKO PANÍ SRUTHY  
SANOOP
A. V. VIJEESH 
ADWAITH 
M. GOPINADHAN 
SAROJA 
SANTHA
ARCHANA MOHAN
AMRUTHESH N.S. 
SOUDAMINI GOPI
MIMINKO PANÍ VIJITHA BIJU
VELAMMAL M
DHEVIKA SHIJITH
P. JISHNA 
C. R. VAISHNAVI 
MIMINKO PANÍ BINDU 
SUJITH 

KUNNUMMAL KOROTH 
MARIYUMMA
MIMINKO PANÍ SILVI
ADITHYAN 
M. P. SASIDHARAN 
M. A. ALIKKUNJ 
C. L POULOSE 
SELVARAJ 
T. K. VIMALA 
ALIAS V. K. MOHANAN 
K. T. YASHIN 
C. ASOK KUMAR
RAHUL RAVI
DHANESH KUMAR
R. KARGU VEL
KUSHAN 
RADHA HARIDAS
SARADAMMA 
UTHRAJ 
PUVANESH 
M. VISHNU 
P. VEERA LAKSHMI
PADMINI 
SUMALATHA 
K. S. BABU 
RIZANA THASNI
SREEJA GOPI
KARAPPAN 
SUDHAKARAN P.K.
SHIHAB 
K. GREESHMA 
SMITHA RAJAN
MIMINKO PANÍ NEETHU 
M. P. KAMALAMMA 
A. N. VIJAYALAKSHMI 
ADHIKRISHNA 
ANANTHI 
JANIYA BAIJU
MIMINKO PANÍ SARALA 
MIMINKO ANNA LISSY
SAJITH KINAVAKKAL
MARY LIVIYA JOSEPH 
VISHNU P.P.

SETHU NARAYANAN
BALAKRISHNAN MASTER K
SOORYA DAS
RAVEENDRAN NAIR
V. CHANDRIKA 
VISHNU PRIYA K.D. 
MIMINKO PANÍ BEENA 
N. K. SEDUNATHAN 
K. SOORAJ 
K. V. BALAN 
N. V. ABISHA 
M. K. MANU
MIMINKO PANÍ SINDHU 
ANANDKUMAR 
D. KABILAN 
K. KANIKA 
R. RAJITHA 
S. VAIYAPURI
SAROJINI KRISHNANKUTTY 
PURUSHOTHAMAN 
THANKAMANI 
K. S. MOHANAN 
P. C. RAJAN 
VANITHA 
VIJAYALAKSHMI N.
K.S. PUNNYA 
V.A. VASU 
RAMANKUTTY KOCHURAMAN
T. BALA GANAPATHY 
ARAVINDASHAN NAIR
MUPPIDATHI 
M.R. RAMKESH
MIMINKO PANÍ BEENA
B. PANKAJAKSHAN NAIR
ANAMIKA 
MIMINKO PANÍ REVATHI 
S. JITHIN 
SABARINATHAN 
K. V. VINAYAN 
MATHEWS

Následujícím lidem byla v AIMS bezplatně provedena operace srdce v období od října 2012 do srpna 2013. 
Zde se jedná pouze o jedno ze specializovaných pracovišť; v AIMS je jich více než 40.
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ZÁKLADNÍ POTŘEBY: VZDĚLÁNÍ

Amma se zavázala poskytnout rovnocenný přístup 
ke vzdělání založený na univerzálních hodnotách. 
k uskutečnění tohoto cíle Embracing the World a 
mateřská organizace Mata Amritanandamayi Math 
spravuje přes 75 vzdělávacích institucí s více než 
100.000 studenty po celé Indii.32
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smartphonem tento kód nebo 
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v této podobě zkopírovat všude

CÍL: 100.00 STIPENDIÍ
Omezit sebevražedné chování farmářů 
poskytnutím vzdělávacích možností 
pro jejich děti
OCENĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Zvýšením gramotnosti umožnit 
domorodým komunitám fungovat na 
principech faire trade
DOUČOVÁNÍ PO ŠKOLE
Malá pomoc navíc pro děti domorodých 
kmenů a obyvatele slumů
ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
Výuka řeči a správné výslovnosti u sluchově 
postižených dětí 
ŠKOLA PRO POSTIŽENÉ DĚTI
Pomoc postiženým dětem objevit jejich 
skrytý talent
UNIVERZITA AMRITA
Vyšší vzdělání pro šťastný a smysluplný život

Pomocí stipendií pro děti z farmářských rodin, které žijí pod 
hranicí chudoby, Embracing the World usiluje o položení pevné-
ho ekonomického základu, na kterém tyto rodiny mohou stavět.

Způsob, jak podpořit naše vzdělávací 
aktivity, naleznete během programu Ammy 
v hale u stolku s informacemi o Amrita 
University.

ČEHO JSME DOSÁHLI
46.000 stipendií pro děti 
z hrožených komunit

Velice děkujeme Ammě a 
jejímu význačnému přínosu 

v oblasti vzdělávání.
Dr. John B. Simpson 
Prezident Buffalo University SUNY 33
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1: Kampus univerzity Amrita, Coimbatore.
2: V roce 2008 jsme získali cenu UNESCO za nejefektivnější správu finančních zdrojů určených 

na vzdělávání dospělých.
3: Mnoho dětí, jejichž rodiče spáchali sebevraždu, dostává stipendium.
4: Univerzitu Amrita navštěvuje přes 18 000 studentů a její profesorský sbor čítá více než 

2000 učitelů.
5: Školu pro sluchově postižené úspěšně absolvuje 100% studentů.
6: Absolventi našeho studijního oboru krejčovství splácejí své školné tím, že svou první ušitou 

školní uniformu věnují dítěti, které jí potřebuje.
7: Naše stipendia podporují vzdělávání a dokončení studia dívek.
8: Amrita School pro postižené děti v Kozhikode, Kerala
9: Tyto dívky pocházejí z Washimu, oblasti nejvíce zasažené sebevraždami farmářů. 35



ZÁKLADNÍ POTŘEBY: ŽIVOBYTÍ

Odborné vzdělání nabízíme od roku 1989. Po tsunami v Indickém oceánu 
v roce 2004 jsme se zaměřili zejména na ženy. To se ukázalo jako krok 
správným směrem. Výzkum potvrdil, že podpora odborného vzdělání spolu 
s ekonomickou pomocí je nejúčinnějším prostředkem ke snížení chudoby 
v rámci celé společnosti.
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PODPORA ŽEN
Odborné vzdělávání, počáteční kapitál, 
marketingová podpora pro 100.000 žen, 
aby mohly začít s vlastním podnikáním.
Mikropůjčky od státních bank
Dostupné zdravotní pojištění
FINANČNÍ PODPORA
Doživotní výplata 69.000 důchodů 
určených vdovám, zdravotně postiženým 
osobám a ženám žijícím v chudobě.
KERALA, INDIE: ŠKOLA TRADIČNÍHO UMĚNÍ
Zachování tradičního způsobu barvení 
látek, vytváření pracovních příležitostí
KERALA, INDIE: PRŮMYSLOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM
Příprava mladých na vstup do zaměstnání
NAIROBI, KEŇA: CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání mladých jako prostředek 
k překonání chudoby

Amma je vůdčí představitelkou, kterou 
naše planeta ke svému přežití potřebuje. Je 

to největší osobnost, jakou jsem kdy potkala.
Alice Walker, spisovatelka vyznamenaná 
Pulitzerovou cenou

Amma zdraví jednoho z 69.000 příjemců doživotní renty.

ČEHO JSME DOSÁHLI
Vytvoření 100.000 pracovních míst pro ženy, které 
dosud nikdy nepracovaly. Vyplácení 69.000 důchodů
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1: Kvalifikační a počítačový kurz pro obyvatele slumu v Keni.
2: Výuka malování na textil. Absolventi zakládají svépomocné skupiny a prodávají své výrobky.
3: Naše profesní tréninkové centrum v Karunagapalli, Kerale, nabízí výuku 11 řemesel.
4: Pomáháme ženám vydělávat si výrobou tradičních rukodělných výrobků.
5: Naše svépomocné skupiny si ponechávají 100 % svého zisku.
6: Pomohli jsme více než 4.000 svépomocným skupinám získat mikropůjčky od státních bank; 

užitek z toho mělo více než 6.000 rodin.
7: Amma s jednou z 69.000 příjemců doživotní renty.
8: Výuka studentů, budoucích profesionálních řidičů.
9: Ženy žijící v chudobě dostávají první poukaz své doživotní renty.
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NALÉHAVÉ PŘÍPADY

Soucit a zájem Ammy o oběti přírodních katastrof je 
natolik intenzivní, že jim pomáhá ve všech aspektech 
života. Nejen že naplňuje aktuální materiální a 
emocionální potřeby, ale řeší i jejich budoucnost. Naše 
poskytování dlouhodobé pomoci pomohlo již tisícům 
jednotlivců, kteří katastrofy přežili a umožnilo jim se 
přenést se z neštastného životního období do nadějnější 
budoucnosti.
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TAJFUN HAIYN, FILIPÍNY, 2013
Pomoc v hodnotě 2 milionů dolarů
POVODEŇ A SESUV PŮDY V UTTARAKHANDU, 2013
Pomoc v hodnotě 10,7 milionů dolarů
JAPONSKO: ZEMĚTŘESENÍ A TSUNAMI, 2011
1 milion dolarů na vzdělání sirotků
ZEMĚTŘESENÍ NA HAITI, 2010
Zdravotnický materiál, stavební materiál, stipendia
JIŽNÍ INDIE, POVODNĚ V KARNATACE A STÁTĚ ANDHRA PRADESH, 2009
1000 domů pro utečence bez domova
SEVERNÍ INDIE, POVODNĚ V BIHÁRU, 2008
Pomoc v hodnotě 465.000 dolarů pro oběti záplav
HURIKÁN KATRINA, 2005
Příspěvek 1 milión dolarů do Fondu Bush-
Clinton Katrina 
JIŽNÍ ASIE, TSUNAMI V INDICKÉM OCEÁNU, 2004
Pomoc obětem tsunami v hodnotě 46 miliónů dolarů
SEVERNÍ INDIE, ZEMĚTŘESENÍ V GUJARATU, 2001
Tři vesnice opětovně vystavěné od základů
DODÁVKA ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU V HODNOTĚ 1 MILIONU DOLARŮ 
OBĚTEM POVODNĚ V BOMBAJI
ZDRAVOTNICKÁ A DALŠÍ POMOC OBĚTEM CYKLÓNU V ZÁPADNÍM 
BENGÁLSKU

Amma utěšuje postižené zemětřesením v Japonsku v roce 2011

ČEHO JSME DOSÁHLI
Od roku 1998 jsme poskytli pomoc 
v hodnotě 70 milionů dolarů

Žasnu, kolik nashromážděného zboží a finančních 
prostředků se skutečně dostane k těm, kteří je potřebují 
a pro které jsou určeny. Myslím, že mezinárodní nevládní 
organizace a OSN by se mohly ze způsobu, jakým Amma 

pracuje a z toho, co dokázala vybudovat, poučit.
Olara Otunnu, bývalý předseda Výboru 
Spojených národů pro lidská práva 41
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1: Amma utěšuje zoufalého muže po tsunami v Indickém oceánu v r. 2004.
2: Součástí pomoci obětem sesuvu půdy v Uttarakhandu byla i výstavba nových domů.
3: Do fondu Bush-Clinton Katrina jsme přispěli částkou 1 milion dolarů.
4: Naši lékaři ošetřují oběti povodní v Bombaji v r. 2005.
5: Dodávky jídla a vody během naší první návštěvy Filipín po tajfunu Haiyan.
6: V Japonsku s představitelem těžce zasažené prefektury Mijagi – Amma věnuje 1 milion 

dolarů na pomoc obětem katastrofy.
7: Naši dobrovolníci odstraňují trosky po zemětřesení a tsunami v Tohoku v r. 2011.
8: Naši dobrovolníci v Bhuj, Gujaratu po zemětřesení v r. 2001.
9: Dobrovolníci rozdělují zdravotnický materiál pro Haiti. Po zemětřesení v r. 2010 jsme na 

Haiti poslali 11 palet zdravotnického materiálu. 43
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1: Amma pomáhá dětem, které zažily tsunami, překonat strach z vody.
2: Vybudovali jsme únikový most, který spojuje poloostrov Alappad Panchayat s pevninou 

Keraly. Přes most může být evakuováno 15.000 osob během 30 minut.
3: Děti, které přežily tsunami, při mimoškolním doučování, Nagapattinam v r. 2005.
4: Od roku 2010 sponzorujeme výuku 30 dětí, které po zemětřesení na Haiti nedokončily školu.
5: Všechen stavební materiál v Uttarakhandu musel být vynesen po příkrém kamenitém svahu.
6: Rozdávání přikrývek utečencům v našich ubytovnách v Biháru po povodních v r. 2008.
7: Život v nově postavené vesnici po tsunami v r. 2004 pokračuje dál.
8: Amma s dítětem, které přežilo školní požár v Kumbakonamu v r. 2005. Vystavěli jsme 51 

domů a poskytli ženám šicí stroje, aby se znovu postavily na vlastní nohy.
9: Naši dobrovolníci – lékaři pomáhají po zemětřesení v Bhuju, Gujarat v r. 2001. 45



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Amma podotýká, že v dřívějších dobách nebylo nutné vyvíjet 
zvláštní úsilí na ochranu životního prostředí. Lidé chápali 
přírodu jako projev božské podstaty, a proto k ní chovali úctu a 
vážili si jí. Dnes je naše snaha chránit životní prostředí založena 
na myšlence, že péče o přírodu je v našem vlastním zájmu a je 
to správná věc.
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NAŠE PROJEKTY

Pro více informací si nahrajte 
smartphonem tento kód nebo 
navštivte naše stránky. – možno 
v této podobě zkopírovat všude

CELOSVĚTOVÁ KAMPAŇ OSN, MILIARDA STROMŮ PRO PLANETU ZEMI
Zasazeno přes 1 milion stromů po celém světě
DOMÁCÍ A KOMUNITNÍ ZAHRADY
Ochraňujeme tradiční osivo a venkov
Podporujeme zdravý životní styl
SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY, OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLŮ A RECYKLACE
Snaha o nulové plýtvání ve všech našich 
institucích od vedení po řadové členy
PROJEKT ČISTÁ INDIE, KRÁSNÁ INDIE
Celonárodní iniciativa na podporu 
veřejného zdraví
Uklízení veřejných prostranství a cest ve městech
Kampaň na posílení povědomí o životním prostředí
SKUTEČNÁ KAMPAŇ PRO PŘÍRODU
Online lokální i celosvětové aktivity  
www.embracingtheworld.org/indeed
DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÉ KOMUNITY
Výsadba semen pro lepší budoucnost prostřed-
nictvím permakulturních center po celém světě

Amma při podpisu Charty Země, deklarace 
základních principů pro vybudování dlouho-
době udržitelného a mírového světa, New York, 
rok 2009.

Informace o tom, jak se můžete zapojit 
do práce místní komunity, získáte během 
programu Ammy u stánku ochránců 
životního prostředí.

ČEHO JSME DOSÁHLY
Od roku 2001 jsme vysadili více než 
1 milion stromů po celém světě.

Amma vyzývá každého obyvatele naší 
planety země, aby se zapojil a přispěl 

svým dílem k obnově harmonie v přírodě.
- Amma 47
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1: Sázení stromů ve Francii v rámci podpory celosvětové kampaně OSN „Miliarda stromů 

pro planetu Zemi.“
2: Naši dobrovolníci každoročně provádějí velké úklidové práce v Sabarimale.
3: V našem centru udržitelného rozvoje ve Francii chováme včely.
4: Naši dobrovolníci pracují na obnově přírodních krás veřejného parku v Indii.
5: Recyklační centrum v našem hlavním mezinárodním sídle je modelem udržitelného rozvoje 

odpadového hospodářství, který se může stát inspirací pro další komunity.
6: Ve všech institucích, které Amma nechala zřídit po celé Indii, je denně zpracováno 8 tun 

organického odpadu.
7: Amma dává požehnání Stromu míru, mladému fíkovníku, zasazenému v Amritapuri. Nyní 

po 10 letech, je z něj veliký strom.
8: Při recyklaci plastových obalových materiálů využíváme tradičních technik tkaní.
9: Dobrovolníci rozdávají informační letáčky, aby zvýšili povědomí veřejnosti o významu 

hygieny a sanitačních opatřeních.
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VÝZKUM Výzkumní pracovníci z instituce Embracing the World 
na univerzitě Amrita spolupracují v oblasti výzkumu 
s předními odborníky prestižních světových univerzit 
ve snaze najít nové způsoby využití již existujících 
technologií a vytvářet nové produkty, které by pomohly 
řešit klíčové problémy dnešního světa – ať se jedná 
o zvládání živelných pohrom, zajištění přístupu 
ke vzdělání, nebo diagnózu a léčení nemocí.
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NAŠE PROJEKTY

Pro více informací si nahrajte 
smartphonem tento kód nebo 
navštivte naše stránky. – možno 
v této podobě zkopírovat všude

INTERAKCE MEZI ČLOVĚKEM A POČÍTAČEM PRO KAŽDÉHO
Zpřístupnění technologií chudým
amrita.edu/ammachi
VŠUDE DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Virtuální latoratoř:  amrita.vlab.co.in
ŠPIČKOVÁ PLATFORMA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
AVIEW.IN
VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ TABLETŮ V ODLEHLÝCH KOMUNITÁCH:
amrita.edu/create
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ POMOCÍ BEZDRÁTOVÝCH TECHNOLOGIÍ
Bezdrátová síť pro zjišťování sesuvů půdy
amrita.edu/awna
PŘELOMOVÁ NANOTECHNOLOGIE
Zlepšování výsledků zdravotní péče a 
skladování energie:  amrita.edu/acns
BIOTECHNOLOGIE V BOJI PROTI EPIDEMIÍM
Inovace cenově dostupných (nízkorozpočto-
vých) způsobů léčení cukrovky:
biotech.amrita.edu

UNIVERZITA AMRITA je jednou z nejrychleji rostoucích institucí v oblasti vyšší-
ho vzdělávání v Indii. Univerzita nabízí přes 150 vysokoškolských, postgraduálních 
a doktorských programů pro více než 18.000 studentů. Profesoři jsou podporováni 
v tom, aby vyšli ze svých laboratoří a uvedli do praxe výsledky svých výzkumů a 
pomohli tak změnit životy těch, kteří měli v životě méně štěstí. Univerzita spolu-
pracuje s více než 30 předními univerzitami po celém světě, mezi nimiž jsou např. 
Stanford, MIT a Tokijská univerzita.

Informace o tom, jak se můžete zapojit 
do práce místní komunity, získáte během 
programu Ammy u stánku Univerzity 
AmritaNejedná se jen o jednu z dalších univerzit; tato univerzita 

dosahuje špičkové kvality a světové úrovně, zejména 
svým zaměřením na výzkum a technologie, které 

se zabývají řešením zcela konkrétních problémů a 
okamžitým uplatněním svých poznatků v praxi.

Muhammad Yunus, 
Nositel Nobelovy ceny míru 2006

V roce 2010 Amma obdržela od State University of New York čestný 
doktorát za své vytrvalé úsilí a přínos v oblastech světového míru a 
vzdělání a za dalekosáhlé působení svých charitativních organizací 
ve snaze zmírnit chudobu a lidské utrpení po celém světě.
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1: Naši badatelé vyvíjejí nízkonákladovou inzulinovou pumpu, aby cenově zpřístupnili zdravotní péči lidem 
s cukrovkou.

2: Přes 27.000 studentů ze škol v zemědělských oblastech používá v Indii vůbec první počítačem řízený 
výukový program s aplikací pro absolvování zkoušek, vyvinutý a uvedený do praxe našimi výzkumnými 
pracovníky.

3: Ženy na obrázku musely překonat mnoho překážek, aby uspěly a po absolvování odborného profesní-
ho výcviku se staly instalatérkami.

4: Tato laboratorní simulace nám pomáhá vyvinout na světě vůbec první bezdrátovou síť senzorů pro detekci 
sesuvů půdy.

5: Za pomoci našeho nového počítačového programu jsme dokázali úspěšně vzdělat přes 3000 žen.
6: Aplikace A-VIEW umožňuje profesorům vyučovat studenty ve vzdálených lokalitách.
7: Výukové programy nainstalované v tabletu se používají při výuce v zemědělských komunitách.
8: Vědci v našem Amrita Centre pracují na průlomových objevech pro nanovědu a molekulární medicínu. 
9: Pacientovi v nemocnici AIMS je předváděno používání automatické inzulínové pumpy.
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AYUDH

Tím, že povzbuzujeme mladé lidi, aby začlenili univerzální 
hodnoty do svých každodenních životů, stavíme mosty mezi 
odlišnými kulturami, náboženstvími a lidmi s rozdílným sociál-
ním původem. Naše programy pomáhají mladým lidem vyjádřit 
jejich tvůrčí potenciál, získat sebedůvěru a použít vlastní 
myšlenky k tomu, aby se svět stal lepším místem. 
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NAŠE PROJEKTY

Pro více informací si nahrajte 
smartphonem tento kód nebo 
navštivte naše stránky. – možno 
v této podobě zkopírovat všude

KAŽDOROČNÍ MEZINÁRODNÍ MLÁDEŽNICKÝ SUMMIT
Příprava vedení příští generace
NÁVŠTĚVY DOMOVŮ PRO SENIORY
Hudba, hry a citlivá péče o starší občany
PROJEKT PĚSTOVÁNÍ
Pěstování organické zeleniny, porozumění 
životnímu cyklu
STAVBA PRŮCHOZÍHO VČELÍNU
Intenzivní poznávací zážitek 
UDRŽITELNÝ ZPŮSOB ŽIVOTA 
Pracovní stáže v našem centru v Německu
SPOLEČNÝ ÚKLID ULIC
Ve slumech v Nairobi i jinde po světě
UMĚNÍM KE ZMĚNĚ
Povzbuzujeme mládež k objevování 
vlastního tvůrčího talentu skrze umění, 
tanec, různé videoprojekty a skládání 
hudby pomocí, kterých by mohly šířit 
pozitivní myšlenky.

AYUDH

1. Sanskrtské slovo pro „mír“

2. Celosvětové mezinárodní mládežnické hnutí, spadající pod 
Embracing the World, se zaměřuje na podporu mladých, aby se 
stali empatickými vůdčími osobnostmi při budování mírového a 
dlouhodobě udržitelného světa.

Pokud naši mladí povstanou a začnou 
jednat, jejich síla a energie vyvolá 

obrovské změny společnosti.
- Amma 55
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1: Amma inspiruje všechny členy AYUDH k sázení stromů a pěstování zeleniny.
2: Členové AYUDH na návštěvě v pečovatelském domě v Německu.
3: Autorská skladba AYUDH v rapovém stylu v 11 jazycích o naději pro budoucnost.
4: Sázení zeleniny v sídle AYUDH.
5: Členové AYUDH organizují čištění prostranství ve slumu v Nairobi, Keňa.
6: Členové AYUDH sklízejí úrodu bio zeleniny.
7: Členové AYUDH během představení vlastní skladby „Dosáhnout nových výšek.“
8: Členové AYUDH v Keni tráví čas s dětmi z našeho dětského domova.
9: Představitelka hnutí AYUDH během proslovu při každoročním týdenním summitu mládeže, 

podporovaného programem Evropské unie „Mládež v akci.“
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SOBĚSTAČNÉ VESNICE

Za posledních 25 let jsme získali množství informací o tom, jak 
efektivně distribuovat pomoc lidem v nouzi a vytvořili jsme síť 
schopnou v obrovském měřítku poskytnout širokou škálu humanitární 
pomoci. Amma uvádí, že jejím snem je, aby každý na světě měl zajištěné 
základní potřeby. Ve 101 vesnicích rozprostřených po celém území Indie 
se nyní snažíme tento sen uskutečnit. Program Soběstačné vesnice 
(The Self-Reliant Village Program, zkráceně Amrita SeRVE) je největší 
z uskutečňovaných projektů a v mnoha směrech znamená vyvrcholení 
našeho dosavadního úsilí.
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NAŠE PROJEKTY

Pro více informací si nahrajte 
smartphonem tento kód nebo 
navštivte naše stránky. – možno 
v této podobě zkopírovat všude

Na světě nejsou jen zářivá světla velkoměst. Jsou 
zde také vesnice a zemědělské komunity. Jsou 

to právě lidé z těchto míst, kteří svou produkcí ovoce, 
zeleniny a obilí živí celou planetu. Mohli bychom 

bez nich přežít? Skromným přáním Ammy je trávit 
čas v těchto komunitách. Měli bychom spolupracovat a 

naslouchat jejich problémům – dokážeme tak nahlédnout 
do aspektů života, které by nám jinak zůstaly skryty.

Vesnické ženy se účastní odborných počítačových kurzů. Podobná centra budou 
vybudována v každé ze 101 vesnic zapojených do programu Amrita Self-Reliant 
Village. Práce s počítačem ve výukovém programu je velkým lákadlem a mnoho žen 
přiznává, že se pro kurz rozhodly právě z tohoto důvodu. Zároveň však uvádějí, že 
po počítačové výuce zůstanou i na Life Enrichment Education, což je část studijní-
ho plánu, kde pomáháme vybudovat zdravou sebedůvěru, smysl pro soběstačnost, 
nezávislost a získat právní povědomí. 

- Amma

INFRASTRUKTURA A VYBAVENOST
Řádné domy, školní budovy, pouliční osvětlení, 
komunitní centra, pitná voda a hygiena
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Komunitní zdravotní pracovníci a vybavenost
ENERGIE
Čisté a dlouhodobě udržitelné zdroje energie
ROZVOJ DOVEDNOSTÍ A TRVALE UDRŽITELNÉ ŽIVOBYTÍ 
Profesní tréninky, důchody, svépomocné skupiny
PŘIPRAVENOST NA ŽIVELNÉ POHROMY 
Vyhodnocení rizik, plánování a výstavba 
infrastruktury
VZDĚLÁNÍ
Stipendia, doučování, programy gramotnosti 
pro dospělé, 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 
Znovuzalesnění, recyklace, zemědělské postupy 
udržitelného rozvoje, čištění veřejných prostranství
POSÍLENÍ SEBE SAMA
Jóga, meditace, protidrogové kampaně 
LIVE-IN-LABS
Intenzivní vzdělávací příležitosti pro univerzitní 
studenty, zaměřené na praktické řešení 
problémů
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1: Naši dobrovolníci procestovali celou Indii ve snaze lépe pochopit potřeby vesničanů.
2: Amrita RITE (Rural India Tablet Education) zpestřuje proces výuky interaktivními hádankami 

a vzdělávacími hrami.
3: Jsme pevně odhodláni zajistit stipendia dívkám i chlapcům, aby se mohli vzdělávat.
4: Doučování po škole doplňuje vzdělání vesnických dětí, jejichž rodiče bývají často negramotní.
5: Množství žen v našich výukových kurzech se u nás setká s počítačem poprvé v životě.
6: Staří lidé z vesnice nás prosí o pomoc.
7: Poskytujeme vzdělání obohacující život a posilující postavení žen.
8: Amma dává požehnání osivu pro náš ekologický zemědělský program.

9: Děti se během kampaně zaměřené na znovuzalesňování učí respektovat přírodu.
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EMBRACING THE WORLD: FILM

Jste na Amma tour? Vyzvedněte si DVD kopii 
tohoto dlouhometrážního dokumentu u stolku Em-
bracing the World. Podrobnější informace o všech 
projektech uvedených v této brožuře můžete zjistit 
u dobrovolníků.

Příběh Embracing the World je vyprávěním o tom, co nastane, 
když se jeden člověk celým svým srdcem rozhodne věnovat svůj 
život ve prospěch druhých.

Před více než 25 lety správci místního sirotčince přišli za Ammou 
s tím, že jsou bez finančních prostředků. Svou situaci oznámili 
jen nedlouho před tím, než plánovali nevyhnutelné vrácení dětí 
zpět na ulici.  Amma věnovala na péči o sirotky peníze, které byly 
určeny na výstavbu první meditační haly v ašramu. Tak začal 
příběh Embracing the World.

Stejně jako sirotčinec, každý z našich projektů vznikl jako odpo-
věď na potřeby lidí ze všech koutů světa, kteří žili v chudobě a 
osobně se obrátili k Ammě o pomoc. Vyprávění o Embracing the 
World je nejen kronikou rychle rostoucího humanitárního hnu-
tí, ale zároveň i příběhem o síle myšlenky – o tom, že každý má 
zodpovědnost pomoci těm, kteří mají v životě méně štěstí. Příběh 
ukazuje, co nastane, když se jeden člověk svým celým srdcem 
rozhodne věnovat svůj život ve prospěch druhých.

Tento film byl napsán, režírován, natočen a sestříhán 
dobrovolníky. 
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Pracujeme ve více než 40 zemích celého světa.
Pro kompletní informace a kontakty navštivte prosím www.embracingtheworld.org.

INDIE – MEZINÁRODNÍ HLAVNÍ CENTRUM
Mata Amritanandamayi Math
Amritapuri P.O., Kollam District,
Kerala, 690546, Indie
Tel: (int+91) (0)476 289 6278, 289 5888
Email: inform@amritapuri.org
Web: www.amritapuri.org

ČESKÁ REPUBLIKA
Web: cz.amma.org
www.ammachi.cz
Email: czech@amma.org

USA HLAVNÍ CENTRUM
MA Center
P.O. Box 613, San Ramon,
CA 94583-0613, USA
Tel: (int+1) 510 537 9417
Fax: (int+1) 510 889 8585
Email: macenter@amma.org
Web: www.amma.org

KANADA
Amma Canada
9158 Trafalgar Road, Georgetown, ON
L7G 4S5, Kanada
Tel: (int+1) 289 344 0840
Email: info@ammacanada.ca
Web: www.ammacanada.ca

MEXIKO
Amma Center Cancun
Plaza Comercial Zona Zentro.
Av. Kabah Esq. Con Calle Holbox - SM 13
Mz 1 - Lote 22 - 2do Nivel
Tel: (int+52) (998) 1 85-30 21
Email: info@ammamexico.org.mx
Web: www.ammamexico.org.mx

JAPONSKO HLAVNÍ CENTRUM
MA Center Japan
206-0804 Tokyo-to,
Inagi-shi, Momura, 1620-1 Japan
Tel: (int+81) 42 370 4448
Fax: (int+81) 42 370 4449
Email: info@amma.jp
Web: www.amma.jp

AUSTRÁLIE
MA Centre Australia
842 Dandenong / Frankston Road,
Carrum Downs, Melbourne, Victoria, 320 A
Tel: (int+61) 3 9782 9927
Fax: (int+61) 3 9782 9032
Email: info@ammaaustralia.org.au
Web: www.ammaaustralia.org.au

FRANCIE
Centre Amma, Ferme du Plessis
28190 Pontgouin, Francie
Tel: (int+33) (0)2 37 37 44 30
Email: france@amma-europe.org
Web: www.amma-france.org

NĚMECKO
MA Center Germany
Hof Herrenberg 1,
64753 Brombachtal, Německo
Puh. (int.+49) (0) 6063 57 99 33
Fax: (int.+49) (0) 6063 57 99 53
Email: germany@amma-europe.org
Web: www.amma.de

ŠPANĚLSKO
Centro Amma
Can Creixell, 08784,
Piera-Barcelona, Španělsko
Tel: (int.+34) (0) 931 022043
Email: spain@amma-europe.org
Web: www.amma-spain.org

BELGIE
Amma Center
Broekstraat 6
9140 Tielrode, Belgie
Tel: (int+32) 3 771 5227
Fax: (int+32) 3 771 3034
Email: belgium@amma-europe.org

ŠVÝCARSKO
M.A. Center Switzerland
Ziegelhuette, 8416
Flaach, Švýcarsko
Tel: (int+41) 52 318 1300
Email: macenter@amma.ch
Web: www.amma.ch

NIZOZEMÍ
Amma Centrum
Driebergseweg 16A
Zeist
Web: www.amma.nl
Email: inform@amma.nl 

KEŇA
Amrita Centre Kenya
P.O. Box 39712
Nairobi 00623, Kenya
Tel: (int+254) 731 226 622, 717 226 622.
Email: info@amritakenya.com
Web: www.amritakenya.com

MAURITIUS
MA Center
St. Jean Rd.
Quatre Bornes, Mauritius
Tel: (int+230) 466 2718
Fax: (int+230) 454 5031
Email: macmru@intnet.mu 
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V dnešním světě lidé zažívají dva druhy chudoby: chudobu 
způsobenou nedostatkem jídla, oblečení nebo přístřeší a chudobu 
způsobenou nedostatkem lásky a soucitu. Je nutné zabývat se 
nejprve druhým typem chudoby, protože pokud budeme mít lásku 
a soucit ve svých srdcích, pak budeme nezištně pomáhat těm, 
kteří trpí nedostatkem jídla, oblečení či tím, že nemají kde bydlet.

-Amma

www.embracingtheworld.org


