
Mata Amritanandamayi Math 
(MAM) provozuje ášram Amritapu-
ri a jeho pobočky v Indii a dalších 
zemích, dále Univerzitu Amrita, 
která s 16 fakultami na pěti kampu-
sech patří mezi nejrychleji se rozví-
jející univerzity v Indii, a celkem 47 
základních škol Amrita Vidyalayam 
působících napříč Indií. MAM také 
koordinuje indické projekty Embra-
cing the World. 

Sri Mata Amritanandamayi Devi, známá po celém světě také 
jako Amma (Matka), patří mezi celosvětově uznávané huma-
nitární a duchovní osobnosti. Celý svůj život věnuje tomu, 
aby mírnila utrpení chudých i těch, kdo strádají fyzickou a 
psychickou bolestí. Útěchu, pomoc a inspiraci Amma předává 
fyzickým objetím ve svém náručí, svou duchovní moudrostí  
i prostřednictvím své humanitární činnosti. Její nezměrná 
láska nezná hranice států, rasy ani náboženství. 

V roce 2002 Amma za svůj mimořádný přínos pro světový mír 
převzala Gándhího-Kingovu cenu za nenásilí. Její charitativní 
projekty, známé pod souhrnným označením Embracing the 
World, pomáhají milionům lidí po celém světě. Embracing 
the World také získala status zvláštní poradenské organizace 
při OSN. 

V laboratořích Univerzity Amrita 
vědci, kteří pro Embracing the World 
dobrovolně pracují, posouvají hrani-
ce poznání v širokém spektru vysoce 
specializovaných oborů. Všechny 
výzkumné projekty mají stejný cíl: 
najít možnosti, jak využít moderní 
technologie k tomu, abychom jejich 
prostřednictvím dokázali pomoci 
jednotlivcům i celým skupinám v 
případě nouze. 

Mata Amritanandamayi Math
Amritapuri.p.o, Kollam
Kerala, India, 690525.
Phone. +91-476-289-6399
Websites: www.amritapuri.org 

www.embracingtheworld.org
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“Svým důrazem na nezištnou 
Službu a dobročinnoSt amma 
z n ač n ě ov l i v n í b u d o u c n o S t 
našeho Světa.”

Wayne Teasdale, katolický kněz, bývalý člen 
Parlamentu světových náboženství



Embracing the World pomáhala během 
posledních desetiletí obětem katastrof 
přímo v epicentru. Organizace darovala 
46 milionů dolarů na podporu lidem z 
oblastí, které v roce 2004 zasáhla vlna 
tsunami, dále jeden milion dolarů po 
zemětřesení v Japonsku v roce 2011, 
jeden milion dolarů obětem hurikánu 
Katrina a přes dvanáct milionů dolarů 
po velkých záplavách v Indii. Organizace 
také poslala materiální podporu na Haiti. 

Více než sto tisíc žen v nejisté eko-
nomické situaci po celé Indii již od 
Embracing the World dostalo profesní 
vzdělání, kapitál pro nové podnikání z 
vlastního domova, následnou podporu 
a pomoc při zakládání spořících mikro 
účtů. 

Od roku 1998 poskytla Embracing 
the World bezplatnou zdravotní péči 
v celkové hodnotě 60 milionů dolarů. 
Ve specializované nemocnici v Kochi 
a pěti oblastních nemocnicích v jižní 
Indii bylo zdarma ošetřeno přes 2,2 
milionů pacientů.

Embracing the World provozuje dětský 
domov v Kerale, který se za posledních 
dvacet pět let postaral o více než pět 
tisíc dětí. V roce 2010 začala výstavba 
domova na Haiti pro děti, které ztratily 
rodiče během zemětřesení. V roce 
2011 byl otevřen dětský domov v Keni, 
kde žije sto sirotků. 

Embracing the World si dala za cíl 
poskytnout sto tisíc stipendií pro děti 
z chudých rodin ve všech státech Indie. 
Organizace také provozuje školy pro 
sluchově a mentálně postižené děti. 
Pro kmenové populace v Indii zajišťu-
je oceňované programy na podporu 
gramotnosti a profesního vzdělávání.

Embracing the World každý rok 
nasytí přes deset milionů lidí ze 
všech oblastí Indie. Kmenovým 
komunitám v odlehlých částech Indie 
pravidelně dodává rýži, mléko a další 
základní potraviny. Naši dobrovolníci 
v Severní Americe rozdají ročně jídlo 
pro 73 tisíc lidí ve 47 městech. 

Embracing the World poskytuje celo-
životní finanční podporu pro více než 
55 tisíc vdov a zdravotně postižených 
v Indii, provozuje domovy pro seniory, 
starým a nemohoucím zajišťuje rozvoz 
jídla domů, přispívá na svatby chudým 
a organizuje bezplatné meditační  kurzy 
pro vojáky, vězně a zájemce z řad 
veřejnosti.

Embracing the World zatím po celé 
Indii postavila přes 45 tisíc budov pro 
lidi bez domova. Než pouhé jednotlivé 
domy se Embracing the World snaží 
vytvářet komunity, které budou mít 
vlastní silnice, elektřinu, kanalizaci, 
pitnou vodu a radnici.

Prostřednictvím mezinárodní ekolo-
gické pobočky GreenFriends pracují 
naši dobrovolníci na ekologických 
projektech po celém světě. Green 
Friends jsou také členem kampaně 
OSN Miliarda stromů (Billion Tree 
Campaign), v rámci níž po světě 
vysázeli přes milion stromů.
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