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Áreas de Enfoque – Promoção da Paz 

Nossas Causas: Para criar vínculos internacionais, melhorar a qualidade de vida e construir um 
mundo mais pacífico, atuamos em seis áreas específicas. 

Promoção da paz 

Trabalhamos para incentivar o diálogo e promover a compreensão entre os povos. Treinamos adultos e 
jovens com potencial de liderança para prevenirem e mediarem conflitos, e ajudarem refugiados em 
áreas de risco. 

Milhões de pessoas são forçadas a se deslocar anualmente devido a guerras e violência. Metade das 
pessoas mortas em conflitos armados são crianças e 90% civis.  

Nós nos recusamos a aceitar essa realidade. Nossos projetos viabilizam treinamentos que promovem a 
compreensão e dão às comunidades as habilidades necessárias para solucionarem conflitos. 

COMO O ROTARY FAZ ACONTECER 

Por meio de iniciativas humanitárias, bolsas de estudo e dos Centros Rotary pela Paz, nossos associados 
entram em ação para abordar as causas dos conflitos, como pobreza, desigualdade, tensões entres 
grupos étnicos, falta de acesso à educação e escassez de recursos. 

 O Rotary possibilita coisas incríveis: 

Melhoramos a qualidade de vida. Os rotarianos criaram a People for People Foundation, instituição que 
ajudou 10.000 famílias a conseguirem os meios necessários para comprar comida, roupas e remédios, 
pagar aluguel e cobrir outras despesas. 

Aumentamos a conscientização sobre o bullying.Rotaract Clubs das Filipinas realizam campanhas de 
combate ao bullying nas escolas para ensinar as crianças a lidarem com conflitos de forma pacífica 
desde cedo. 

Protegemos vítimas de violência doméstica e seus familiares. O estado americano de Louisiana tem o 
quarto maior índice de mortes causadas por violência doméstica. Nossos associados se mobilizaram 
para fornecer comida, roupas, aconselhamento jurídico e terapia a mais de 500 mulheres em um ano. 

Nós Construímos a Paz: O Grupo Rotarianos em Ação Pela Paz dá aos nossos 
associados os recursos e apoio de que precisam para construir um mundo 
mais pacífico e transformar ideias ambiciosas em realidade. 

Fonte: https://www.rotary.org/pt/our-causes/promoting-peace 

Detalhamento das Ações: 

PAZ E PREVENÇÃO/RESOLUÇÃO DE CONFLITOS O Rotary apoia treinamentos e práticas de paz 

e prevenção/resolução de conflitos.  

Propósito e metas: A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem na área de paz e 

prevenção/resolução de conflitos ao: 1. Treinar líderes, inclusive jovens, para prevenir e 

https://www.rotary.org/pt/our-causes/promoting-peace


mediar conflitos; 2. Apoiar atividades pró-paz em comunidades e regiões afetadas por 

conflitos; 3. Apoiar estudos ligados à paz e resolução de conflitos.  

Parâmetros de elegibilidade: Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de 

enfoque paz e prevenção/resolução de conflitos: 1. Atividades comunitárias voltadas a não 

rotarianos, como conferências e treinamentos que deem suporte a direitos humanos, combate 

à violência e estabelecimento da paz; 2. Workshops sobre resolução de conflitos que tratem 

necessidades comunitárias, como desenvolvimento de normas, atividades comerciais em áreas 

de conflito, reforma educacional e jornalismo sobre paz; 3. Apoio a iniciativas que tratem dos 

efeitos psicológicos causados por conflitos; 4. Ensino de jovens sobre medidas para prevenir 

conflitos; 5. Treinamentos ou campanhas para neutralizar dinâmicas sociais negativas, como 

combate à ação de quadrilhas e superação de diferenças; 6. Comunicação e mediação entre 

partes previamente envolvidas em conflito direto; 

Princípios gerais das áreas de enfoque (abril de 2016)  

 Equipes de formação profissional que atuem nas atividades acima; 8. Bolsas de pós-graduação 

em programas ligados à paz e resolução de conflitos.  

Atividades nas categorias abaixo não se enquadram na área de enfoque paz e 

prevenção/resolução de conflitos e não são elegíveis a Subsídio Global: 1. Conferências sobre 

paz voltadas a rotarianos; 2. Matrícula em universidade parceira que abrigue Centro Rotary 

pela Paz em programa igual ou semelhante ao dos Centros Rotary pela Paz.  

Elementos de equipe de formação profissional ou projeto humanitário de sucesso Subsídio 

Global é: 1. Sustentável – a comunidade consegue tratar suas necessidades mesmo depois que 

o Rotary Club/distrito tiver concluído seu trabalho; 2. Mensurável – os parceiros podem 

selecionar critérios padronizados para sua área de enfoque, constantes do Kit de 

Monitoramento e Avaliação para Subsídios Globais, ou usar seus próprios critérios para 

verificar e divulgar o resultado de seus trabalhos; 3. Voltado à comunidade – elaborado com 

base nas necessidades reais identificadas pela própria comunidade; 4. Alinhado a uma área de 

enfoque – como definido nas diretrizes. 

 Elementos de bolsa de estudos de sucesso Os seguintes itens são levados em consideração na 

outorga de Subsídio Global para financiamento de bolsa de estudos: 1. Experiência de trabalho 

do candidato com paz e prevenção/resolução de conflitos; 2. Alinhamento do programa de 

estudos do candidato com paz e prevenção/resolução de conflitos. a. Dá-se preferência a 

programas na área de paz e prevenção/resolução de conflitos, estudos sobre paz e justiça, 

relações internacionais ou advocacia com especialização em paz e conflitos; b. Possíveis 

programas incluem aqueles cujo foco é diretamente em assuntos de paz e conflitos; c. 

Programas relativos a relações internacionais ou advocacia de caráter geral não serão 

considerados. 3. Planos de carreira do candidato em relação à paz e prevenção/resolução de 

conflitos. 

Fonte: 

file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/Areas_of_Focus_Policy_Statements_pt%20(1).pdf 


