
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ

The Prem Rawat Foundation

Prezado ,

Obrigado pelo seu interesse no Programa de Educação para a Paz (PEP) da TPRF.  

Os materiais de introdução estão disponíveis em http://www.tprf.org/programs/peace-education-program.  É 
importante se familiarizar com esses materiais. O programa consiste em um curso de 10 módulos e é 
recomendado para participantes adultos que participarão voluntariamente. Na maioria dos casos, o PEP é 
patrocinado por uma organização como unidades de aprendizagem contínua, instituições correcionais, orga-
nizações de saúde, grupos cívicos ou outros. É bom  formar um grupo de pelo menos duas pessoas.

Se depois de analisar os materiais no site você quiser prosseguir com a implementação do PEP, preencha os 
três anexos exigidos seguintes, que servirão como pedido/registro para oferecer o PEP, e devolva-os no 
endereço pep@tprf.org:

1. Formulário de informações:
Fornece informações para facilitar o contato com a equipe online na TPRF. Use um formulário separado para 
cada programa de 10 sessões que você oferecer.

2. Acordo de voluntário:
Cada voluntário indicado no formulário de informações precisa assinar um acordo para proteger a confiden-
cialidade dos participantes e garantir que o PEP seja implementado de acordo com as diretrizes da Fundação 
Prem Rawat (TPRF).  

3. Carta de solicitação: 
Envie uma carta em papel timbrado da organização patrocinadora para solicitar o PEP. A organização pode 
copiar o modelo anexado em seu papel timbrado, ou pode escrever a carta usando suas próprias palavras. Essa 
carta deve ser assinada por um funcionário ou alguém com autoridade na organização. Isso confirma a 
disposição da organização em sediar um PEP e apoia a equipe implementação do PEP de acordo com diretriz-
es da TPRF.
Seu pedido será processado após o recebimento desses itens, após o qual você receberá instruções em Pow-
erPoint e seu kit do PEP.
Se tiver dúvidas sobre este processo, envie um e-mail para pep@tprf.org e alguém responderá dentro de 72 
horas. 

Atenciosamente,


