BUDDHA DHARMA je član Mednarodne zveze socialno aktivnih budistov
ali INEB International Network of Engaged Buddhists .
http://www.engaged-buddhists.com/profile/BUDDHADHARMAOBFINTERNATIONAL
Vodilo te dejavnosti je : POZORNOST V DELOVANJU ali MINDFULNESS IN ACTION .
Promoviramo Milenijske Razvojne Cilje Združenih narodov (Millennium Development Goals ).
Smo tudi aktivni člani organizacij CHANGE.org in AVAAZ.org, kjer se pridružujemo akcijam za
preprečevanje nasilja na svetu: mentalnega, verbalnega , fizičnega in ekonomskega nasilja .
Nase humanitarne dejavnosti so opisane na različnih internetnih straneh
kot so :
http://buddhadharmaobfinternational.wordpress.com/about-heritage-of-mankin/
na profesionalni mreži : si.linkedin.com/pub/tara-tulku-drimed-drolkhar-rinpoche/2b/459/2b2/
na Facebook straneh : https://www.facebook.com/pages/Buddha-Dharma-ObfInternational/283101855035128
https://www.facebook.com/lists/2147317875504
Vse budiste po svetu, ki so povezani z BUDDHA DHARMO, spodbujamo k humanitarnemu
delovanju v svojih okoljih .
Moto našega humanitarnega delovanja je: POMOC za SAMO-POMOC ali Help for Self-help.
Pomagamo vsem ljudem, ki se obrnejo za pomoč pri BUDDHA DHARMI, ne glede na to ali so
ateisti ali verniki katerekoli religije.
Imamo nekaj trajnih humanitarnih programov, ki jih izvajamo v okviru BUDDHA DHARME.
1. Humanitarna pomoč 125 otrokom brez staršev v Nepalu, v okrožju Lumbini, 80 km zahodno
od Kathmanduja, ki deluje v okviru organizacije:
Association for world preace , wheel , Buddhist religion in Nepal in jo vodi Njegova
eminenca Sagar Rinpoche .
To so zelo bistri otroci, ki prihajajo iz 18 okrožij Nepala, iz zelo revnih družin ali so celo brez
staršev .
Nudimo jim strokovno pomoč v obliki učbenikov, svetovanja in direktno humanitarno pomoč.
Imamo mnogo fotografij o tem programu, ki jih je med svojim obiskom v Nepalu posnel
Mangala Konchok Norbu .
2. Pomoč študentom v Ngagyur Nyingma inštitutu v Južni Indiji

3. Individualna pomoč družinam in materam samohranilkam v Bhutanu
4. Svetovanje organizaciji Vajra / Vajra Foundation v Nepalu, ki skrbi za 25 otrok brez staršev in
jo vodi Njegova eminenca Khenpo Nyima Dorje .
5. Humanitarna pomoč, duhovno svetovanje ljudem v Sloveniji, Evropi in drugod po svetu .
Vsem svetujemo tudi o zdravem načinu življenja in o zdravi prehrani .
Ljudje, ki se zdravo prehranjujejo, lažje premagujejo materialne težave, ki jih imajo .
O tem imamo veliko brezplačnih publikacij in audio-vizualnih materialov objavljenih na našem
budističnem kanalu youtube, ki ima že več kot 1.200.000 ogledov .
Naše audio-vizuelne publikacije spadajo med slovensko kulturno dediščino.
http://www.youtube.com/user/openbuddhistforum
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