Resoluções da 1ª Conferência Mundial de Jovens (1997)
1. Formular diretrizes estruturadas para o programa de jovens adultos.
2. Conduzir regularmente conferências nacionais e regionais de jovens.
3. Estabelecer um conselho regional de jovens para coordenar as atividades.
4. Incluir o programa de jovens no Comitê Executivo da Organização Sai.
5. Estabelecer em cada país um programa educacional para os jovens Sai, consistindo de tópicos
como os 9 pontos do Código de Conduta, os 10 Princípios e demais ensinamentos de Swami.
6. Conduzir treinamento estruturado em valores humanos e TRAC (Tradição, Religião, Aspiração e
Cultura).
7. Conduzir regularmente workshops de treinamento em liderança.
8. Iniciar projetos de serviço regionais e nacionais.
9. Tornar-se mentores de crianças de Educação Espiritual Sai dentro dos Centros (irmão mais
velho/ irmã mais velha)
10. Estabelecer programas para jovens adolescentes (16-21 anos) a fim de atrair os mais jovens
para um ambiente espiritual divertido.
11. Promover atividades como esportes, concursos de redação, palestras, cantos, peças teatrais e
danças.
12. Estabelecer espaços para discussão de temas relacionados à espiritualidade e aos problemas
que afetam os jovens Sai.
13. Estimular nos jovens adultos dedicação e apoio à Organização.
14. Promover maior envolvimento de jovens em todas as atividades regionais e nacionais.
15. Aumentar a unidade entre os membros jovens nos Centros.
16. Realizar workshops e seminários sobre as diversas tradições culturais do país.
17. Publicar e distribuir um informativo nacional.
18. Preparar workshops sobre o canto devocional pelos jovens.
19. Compor e gravar canções devocionais nos idiomas nativos de seus respectivos países.
20. Estabelecer corais e orquestras nacionais de jovens Sai a fim de cultivar maior apreciação
musical.
21. Melhorar a comunicação entre os jovens Sai em âmbito nacional, por exemplo, via e-mail.
22. Produzir um calendário anual ume agenda espiritual Sai com mensagens de valores humanos.
23. Realizar a manutenção regular dos websites dos Centros Sai na internet com o auxílio dos
jovens.
24. Prover literatura Sai a programas de jovens recém-desenvolvidos nos diferentes países.
25. Participar de 75 projetos de serviço como um oferecimento ao 75º aniversário de Swami.
26. Trocar publicações de notícias com os lideres de diferentes países.

27. Preparar uma força jovem, dando a eles poder e meios para o desenvolvimento de suas
habilidades e talentos.
28. Estabelecer um núcleo de jovens para auxiliar jovens carentes em programas educacionais
(aulas de reforço gratuitas).
29. Conduzir programas de valores humanos multidisciplinares (festivais de música, teatro,
debates, palestras, poesias, redação, etc.) para combater eventos negativos na sociedade.
30. Estabelecer contato e chegar até povos nativos e ajudá-los em seu desenvolvimento.
31. Estabelecer projetos de longo prazo de Ações para a Melhoria da Comunidade (AMC).
32. Estabelecer programas para jovens adolescentes (16-21 anos) a fim de atrair os mais jovens
para um ambiente espiritual divertido.
33. Auxiliar o resgate da tradição, religião e cultura e da sua prática em casa e na sociedade.
34. Criar “modelos de família baseados em valores” para que sejam adotados pelos jovens.
35. Encorajar departamentos governamentais a implementar a Educação em Valores Humanos
(EVH) nas grades curriculares das escolas.
36. Trabalhar com comunidades carentes que não estejam recebendo nenhum tipo de assistência
governamental, por exemplo, crianças de rua.
37. Promover programas de nutrição para crianças refugiadas.
38. Promover programas de conscientização pública para manter o meio ambiente urbano limpo.
39. Iniciar e implementar projetos de serviço relacionados ao meio ambiente.
40. Iniciar e implementar programas de reabilitação para jovens oriundos de lares desestruturados.
41. Dotar os jovens com habilidade e metodologia para iniciarem novos setores jovens e
aperfeiçoar os já existentes através da realização de conferências acampamentos de sadhana.
42. Tornar-se uma força construtora da nação por meio de teatro, arte, música e programas de
serviço.
43. Organizar encontros esportivos (por exemplo, futebol de rua) para atrair jovens em geral e
mantê-los distantes das influências negativas de outros tipos de diversão.
44. Fornecer cursos de informática às crianças e jovens pobres por meio de centros de
treinamentos de informática organizados pelos Centros Sai, os quais poderão ser operados pelos
jovens.

