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Servindo à Comunidade & 
ao Ambiente
Expansão dos Programas de 
Adoção ou Apoio a Comunidades
Em conexão com o 95º Aniversário de Swami, 
157 comunidades foram adotadas pela OISSS
até 2020. Agora, vamos itensificar esforços 
para adotar mais comunidades com mais 
programas de serviço para o SAI 100.

Oficinas de Bem-Estar Mental
A Organização Mundial de Saúde e médicos
Especialistas no mundo todo reconhecem o
aumento dos problemas de saúde mental a 
cada ano, afetando quase 1 bilhão de pessoas.
Vamos intensificar esforços pelo bem-estar
de todos, organizando e participando de 
oficinas interativas, meditações, sessões de
psicoterapia e educação para a saúde.

 
Acampamentos Médicos
Mais de 1,000 acampamentos médicos serão
realizados, para oferecer cuidados de saúde 
urgentes e necessários, em especial àqueles 
que estão em áreas rurais e carentes. 
Os acampamentos médicos oferecerão
cuidados médicos abrangentes, incluindo 
exames e tratamento de doenças, medicina
preventiva e educação para a saúde.
O impacto desses acampamentos médicos
será avaliado para garantir máximo beneficio
às comunidades assistidas.

Plantio de Árvores em Escala Global
O crescente aumento das mudanças climáticas
e da poluição criaram múltiplos desafios para
a humanidade. O plantio maciço de árvores 
oferece muitos benefícios. Como parte das
iniciativas Sirva o Planeta e Go-Green, a OISSS 
já plantou mais de 250.000 árvores por todo
o mundo, inclusive um número recorde, na
África e em diversos outros países. Vamos 
continuar progredindo nesse aspecto, sob o
SAI 100.



Divulgando Sua Mensagem
Academia Internacional de Mídia & 
Associados de Mídia Digital

Encontros Públicos

Programa de Orientação Estudantil

Expansão dos Programas de Educação
Sathya Sai em Valores Humanos (SSEVH)
na Comunidade

Aperfeiçoamentos
Organizacionais na OISSS
Excelência Organizacional
O foco é simplificar os processos e sistemas
organizacionais da OISSS, estabelecendo as
melhores práticas para melhor servir às co-
munidades e à Organização em si,   promo-  
vendo,  por fim,  os benefícios  da   transfor-
mação individual.

Excelência na Comunicação: 
Interna & Externa

Papéis Ativos & Participação de 
Jovens Adultos em Centros Sai

Expansão do Programa EES

Será estabelecido um sistema perfeito de
comunicação para garantir que as mensa-
gens enviadas pela OISSS sejam recebidas
por todos, de forma efetiva.

Os Jovens Adultos (JA) são nossos futuros
líderes, e é vital aumentar o engajamento
entre adultos e JAs nos Centros Sai; Nós 
vamos  empoderar os devotos da faixa de
30 a 40 anos que se graduaram no Progra-
ma Internacional de Liderança Sri Sathya
Sai, para promover e orientar os jovens. 

As crianças da EES são a próxima geração
de lideranças e membros da comunidade
Sai. Cada vez mais crianças participarão da
EES oferecida pelos Centros e Grupos Sai
em todo o mundo, para solidificar as bases
espirituais dessa crianças, ajudando-as a
florescer na sua juventude e vida adulta. 

Este programa produzirá conteúdo de mídia
inovativo e inspirador para disseminar a 
mensagem, os trabalhos e o amor do Senhor
Sai por todo o mundo.

Pelo menos 100 encontros públicos serão 
organizados em todo o mundo para levar
maior conscientização dos ensinamentos de
Swami e sua aplicação na vida diária. Esses
encontros poderão ser no formato de semi-
nários públicos sobre temas genéricos, como
gerenciamento de estresse, vida saudável, 
segredos da vida feliz, etc. Os encontros serão
abertos a todos os membros da comunidade.

A orientação pode afetar bastante aqueles
estudantes que precisam de ajuda. A meta
é adotar pelo menos 100 escolas em todo o
Mundo para melhorar o desempenho aca-
dêmico dos estudantes através de valores 
humanos.

Swami  sempre enfatizou a prática dos 
valores humanos por indivíduos, comuni-
dades e nações, para se alcançar a paz e a
felicidade de todos. O tradicional programa
SSEVH intensificará sua abordagem para
alcançar mais profissionais, sociedades e
comunidades em todo o mundo, com a aju-
da dos 27 Institutos Sathya Sai de Educação.
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