होप अबाइडस चे अधिकृत माहहतीस्थळ:
होप अबाईडस ही अमेरिकेत स्थापन झालेली एक सेवाभावी संस्था आहे होप अबाईडस म्हणजे अनाथ,
ननिाधित अशिक्षित आणण अधथिक दब
ि मुलांचे पालकत्व घेणािी संस्था. भाित आणण इति
ु ल
उपखंडातील अनाथ आणण ननिाधित मल
ु ांच्या कल्याणासाठी ही संस्था कायिित आहे . दारिद्रय,
उपासमाि आणण अशिक्षितपणा हे शलंग ककं वा जातीच्या मयािदेत बांिन
ू ठे वता येत नाही हे सविमान्य
तत्व आहे . त्याच प्रमाणे आम्ही सवि जाती, िमि, पंथ, दे ि याचे अंतगित लहान मल
ु ांना मदतीचा
हात दे ण्याचे िोिण नक्की केले आहे . मदतीसाठी सद्ध
ा
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िमािच्या लोकांनी सहभागी व्हावे असे नम्रपणे सांगावेसे वाटते.
अिा उपासमाि व अशिक्षितपणा वि मात किणे नततके सोपे
नाही हे जिी खिे असले तिी त्या साठी
ठोस कायिक्रम आखणे गिजेचे आहे . त्यासाठी अिा मुलांच्या
िािीरिक, भावननक, िैिणणक आणण
अध्यात्त्मक गिजा भागववणे हे आमचे प्रथम उहिष्ट आहे .
असे केल्याने ही मुले समाजातील अत्यंत
जबाबदाि, कतत्ुि ववान व स्वावलंबी नागरिक होऊ िकतील.
आमच्या कामाचे मख्
ु यतााः तीन टप्पे आहे त.
1. “अनाथ, अशिक्षित, व आधथिक दब
ि मुलांचे पालकत्व
ु ल
घेणे.” (Hope Abides - होप
अबाईडस)
२०११ व २०१२ या दोन वर्ाित होप अबाईडस या संस्थेने अत्स्तत्वात असलेल्या काही अनाथालयानिी
संपकि सािला. त्यांच्या गिजा जाणन
ू घेऊन त्यानुसाि मदत केली. हे कित असताना त्यांनी त्यांच्या
कायिपद्धनतची आम्हाला कल्पना हदली. त्याच्या या अनुभवाचा आम्हाला आमचे पुढचे िोिण
ठिववण्यास उपयोग झाला.
2. “अनाथालये व त्यासाठी काम किणािऱ्या संस्थाचा दजाि सि
ु ािणे.” (Hope Lifts - होप शलफ्ट)
आमच्या दस
ु ऱ्या टप्यातील कामासाठी पहहल्या टप्प्यातील अनुभवाचा बिाच फायदा झाला. २०१३ व
२०१४ या वर्ाित आम्ही अडचणीत असणाऱ्या संस्थाना पैिाचे पाठबळ व कायिपध्दतीत सुिािणा
किण्यास मदत केली. या टप्प्यात ज्या संस्था उत्तम काम किीत आहे त त्यांनी अिा कमकुवत
संस्थाना मागिदििन किावे अिी आमची अपेिा आहे . आणण तिी खात्री आहे .
3. “अनाथालये व तिा संस्थांच्या कायािची व्याप्ती वाढववणे” (Hope Growth - होप ग्रोथ)
नतसिया टप्प्यात आमच्या संस्थे ची व्याप्ती वाढून अधिक संखेने अनाथालये स्थापन व्हावीत , तसेच
आम्ही ज्या संस्थांबिोबि काम कितो आहोत त्या आणखीन मोठ्या व्हाव्यात अिी मनीर्ा बाळगन
ू
आहोत. त्यामुळे जास्त गिजू बालकांना त्याचा फायदा शमळू िकेल. त्यांचे जीवन सुखी होईल. संस्थांचे
कायि अधिक उत्तम, शिस्तबध्द, व उच्च दज्यािचे होईल यावि आमचा कटाि असेल.
आमच्या या उपक्रमाला सढळ हाताने व सह्र्दय्तेने मदत किा अिी नम्र ववनंती आहे .
आमच्यािी संपकि सािण्यासाठी व िनादे ि दे ण्यासाठी पत्ता असा आहे . .............
आमच्या २४० * २४० या कायिक्रमासाठी पत्ता असा आहे ...........
अमेरिकेतील दे ण्गीदािाना किामध्ये सट
ू शमळू िकते.
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