
Mary Dalgleish é voluntária do Programa de Educação para a 
Paz (PEP) no Reino Unido. Neste blog, ela escreve sobre sua 
experiência em apresentar o programa na recente 
conferência da International Corrections and Prison’s 
Association em Londres.

Fundada em 1998, a missão da Associação Internacional de 
Correções e Prisões (ICPA) é promover e compartilhar práticas 
correcionais éticas e eficazes para melhorar a segurança 
pública e comunidades mais saudáveis   em todo o mundo. Este 
ano, o ICPA selecionou Londres para sua conferência anual, 
intitulada “Inovação na reabilitação: construindo melhores 
futuros”. A conferência foi organizada pelo Serviço Prisão e 
Providência de Sua Majestade, de 22 a 27 de outubro de 2017.

A conferência do ICPA foi primeiramente atraiu à minha 
atenção em maio pela instituição de caridade britânica "Peace 
Partners (Parceiros da Paz)", que se ofereceu para patrocinar 

uma apresentação do PEP lá. O PEP foi implementado em uma 
prisão em Londres em maio de 2015 e tem funcionado 
continuamente nas instalações duas vezes por semana desde 
então. Também foi implementado com sucesso em várias 
outras prisões do Reino Unido.

Falei com o voluntário do PEP, Tony McLean, que tem sido 
fundamental na promoção do PEP para as prisões do Reino 
Unido, e ele disse que ficaria feliz em colaborar comigo sobre 
isso, caso nossa proposta fosse aceita. Em seguida, comecei a 
escrever um resumo intitulado “Inovação na reabilitação: 
construindo melhores futuros com a educação pessoal para a 
paz”, que apresentei à equipe de seleção do ICPA em junho. A 
proposta foi aceita como parte da agenda do dia 23 de 
outubro e então comecei a trabalhar na apresentação, com a 
ajuda e orientação de outros voluntários do PEP e da equipe 
do PEP da Fundação Prem Rawat (TPRF). Tony e eu nos 
reunimos para ensaiar e preparar várias vezes antes do 
evento.

Nós chegamos cedo no dia 23 e assistimos a cerimônia de 
abertura e um par das sessões matutinas. O ICPA e a ITN TV 
Productions do Reino Unido lançaram um programa de 
notícias chamado “Prisões: o último recurso”, que explora os 
desafios causados   pelo crescimento das populações 
carcerárias e as soluções que estão sendo implementadas em 
todo o mundo. O trailer e o filme podem ser vistos aqui. Talvez 
o PEP possa ser apresentado em um episódio futuro!

Nós estávamos participando da conferência como “delegados 
de um dia” e não tínhamos um estande ou uma mesa na área 
de mercado, então perguntei a um dos organizadores se 
poderíamos exibir alguns materiais do PEP. Ela gentilmente 
nos ofereceu o uso gratuito de uma mesa de exposição e disse 
que poderíamos deixar panfletos do PEP lá durante a semana. 
Jeff Allen, voluntário da PEP e sócio da Peace Partners que 
também participou da conferência, ajudou na distribuição de 
folhetos ao longo do dia.

Na hora do almoço, Tony e eu fizemos nosso ensaio final e, 

embora estivéssemos um pouco nervosos, porque essa era a 
primeira vez que apresentávamos o PEP em um evento como 
esse, também estávamos entusiasmados com a perspectiva. 
Nossa sessão foi agendada ao lado de outras duas 
apresentações. Cada um de nós recebeu 20 minutos, seguidos 
de meia hora no final, para perguntas gerais sobre os três 
projetos.

Apesar de um pouco de pressa, conseguimos cobrir tudo no 
tempo alocado. Muitas outras apresentações aconteceram ao 
mesmo tempo em várias outras salas, então não tivemos uma 
casa cheia, mas quem veio apareceu gostou da apresentação 
e recebemos uma boa rodada de aplausos depois.

Houve um interesse particular da Diretora do Departamento 
de Correções do Oregon, Colette Peters, que disse que o PEP 
seria ideal para um programa de bem-estar que ela espera 
implementar para o pessoal da prisão. Eu tinha conversado 
com ela mais cedo durante o café da manhã e disse a ela sobre 
a nossa apresentação. Ela disse que gostou muito e que 
entraria em contato com a TPRF para mais informações em 
breve.

Duas moças adoráveis   da Armênia (Gayne Hovakimyan, 
Diretora Adjunta de Reabilitação, e Shushanik Ghukasyan, 
Vice-Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Políticas 
Anticorrupção e Penitenciária) ficaram muito impressionadas 
e perguntaram se íamos à Armênia para ajudar a levar o PEP 
para lá! Trocamos os detalhes de contato e lhes entregamos 
panfletos com todas as informações necessárias sobre o PEP.
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Delegados de departamentos correcionais na Namíbia e na 
Nigéria também estavam muito interessados   e trocaram 
detalhes de contato com Tony. Nós demos a eles algumas 
amostras de materiais PEP (algumas pastas de trabalho e 
livretos) e explicamos brevemente como a PEP funciona. 
Ambos gostariam de usar o PEP em seus respectivos países e 
vão analisar isso em breve.

Como a maioria dos participantes estava envolvida em 
projetos comerciais, e sua participação era financiada por 
suas respectivas organizações, perguntei a um dos 
funcionários do ICPA se eles considerariam uma taxa reduzida 
no futuro para os voluntários que implementarem projetos 
que são oferecidos gratuitamente para prisões, e ela 
prometeu considerar isso. O ICPA 2018 será realizado em 
Montreal, Canadá, de 21 a 26 de outubro, então talvez a TPRF 
planeje estar presente, pois atrai um grande público global e é 
uma ótima oportunidade para mostrar o PEP!

Embora estivéssemos lá apenas por um dia, sentimos que foi 
um grande sucesso e gostamos muito de fazer parte desta 
grande conferência. Aproveitamos a oportunidade para fazer 
networking e compartilhar panfletos com outras organizações 
que trabalham em prisões, como Finding Rhythms, uma 
instituição de caridade que usa a música para ajudar os 
ofensores a se reabilitarem.



Mary Dalgleish é voluntária do Programa de Educação para a 
Paz (PEP) no Reino Unido. Neste blog, ela escreve sobre sua 
experiência em apresentar o programa na recente 
conferência da International Corrections and Prison’s 
Association em Londres.

Fundada em 1998, a missão da Associação Internacional de 
Correções e Prisões (ICPA) é promover e compartilhar práticas 
correcionais éticas e eficazes para melhorar a segurança 
pública e comunidades mais saudáveis   em todo o mundo. Este 
ano, o ICPA selecionou Londres para sua conferência anual, 
intitulada “Inovação na reabilitação: construindo melhores 
futuros”. A conferência foi organizada pelo Serviço Prisão e 
Providência de Sua Majestade, de 22 a 27 de outubro de 2017.

A conferência do ICPA foi primeiramente atraiu à minha 
atenção em maio pela instituição de caridade britânica "Peace 
Partners (Parceiros da Paz)", que se ofereceu para patrocinar 

uma apresentação do PEP lá. O PEP foi implementado em uma 
prisão em Londres em maio de 2015 e tem funcionado 
continuamente nas instalações duas vezes por semana desde 
então. Também foi implementado com sucesso em várias 
outras prisões do Reino Unido.

Falei com o voluntário do PEP, Tony McLean, que tem sido 
fundamental na promoção do PEP para as prisões do Reino 
Unido, e ele disse que ficaria feliz em colaborar comigo sobre 
isso, caso nossa proposta fosse aceita. Em seguida, comecei a 
escrever um resumo intitulado “Inovação na reabilitação: 
construindo melhores futuros com a educação pessoal para a 
paz”, que apresentei à equipe de seleção do ICPA em junho. A 
proposta foi aceita como parte da agenda do dia 23 de 
outubro e então comecei a trabalhar na apresentação, com a 
ajuda e orientação de outros voluntários do PEP e da equipe 
do PEP da Fundação Prem Rawat (TPRF). Tony e eu nos 
reunimos para ensaiar e preparar várias vezes antes do 
evento.

Nós chegamos cedo no dia 23 e assistimos a cerimônia de 
abertura e um par das sessões matutinas. O ICPA e a ITN TV 
Productions do Reino Unido lançaram um programa de 
notícias chamado “Prisões: o último recurso”, que explora os 
desafios causados   pelo crescimento das populações 
carcerárias e as soluções que estão sendo implementadas em 
todo o mundo. O trailer e o filme podem ser vistos aqui. Talvez 
o PEP possa ser apresentado em um episódio futuro!

Nós estávamos participando da conferência como “delegados 
de um dia” e não tínhamos um estande ou uma mesa na área 
de mercado, então perguntei a um dos organizadores se 
poderíamos exibir alguns materiais do PEP. Ela gentilmente 
nos ofereceu o uso gratuito de uma mesa de exposição e disse 
que poderíamos deixar panfletos do PEP lá durante a semana. 
Jeff Allen, voluntário da PEP e sócio da Peace Partners que 
também participou da conferência, ajudou na distribuição de 
folhetos ao longo do dia.

Na hora do almoço, Tony e eu fizemos nosso ensaio final e, 

embora estivéssemos um pouco nervosos, porque essa era a 
primeira vez que apresentávamos o PEP em um evento como 
esse, também estávamos entusiasmados com a perspectiva. 
Nossa sessão foi agendada ao lado de outras duas 
apresentações. Cada um de nós recebeu 20 minutos, seguidos 
de meia hora no final, para perguntas gerais sobre os três 
projetos.

Apesar de um pouco de pressa, conseguimos cobrir tudo no 
tempo alocado. Muitas outras apresentações aconteceram ao 
mesmo tempo em várias outras salas, então não tivemos uma 
casa cheia, mas quem veio apareceu gostou da apresentação 
e recebemos uma boa rodada de aplausos depois.

Houve um interesse particular da Diretora do Departamento 
de Correções do Oregon, Colette Peters, que disse que o PEP 
seria ideal para um programa de bem-estar que ela espera 
implementar para o pessoal da prisão. Eu tinha conversado 
com ela mais cedo durante o café da manhã e disse a ela sobre 
a nossa apresentação. Ela disse que gostou muito e que 
entraria em contato com a TPRF para mais informações em 
breve.

Duas moças adoráveis   da Armênia (Gayne Hovakimyan, 
Diretora Adjunta de Reabilitação, e Shushanik Ghukasyan, 
Vice-Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Políticas 
Anticorrupção e Penitenciária) ficaram muito impressionadas 
e perguntaram se íamos à Armênia para ajudar a levar o PEP 
para lá! Trocamos os detalhes de contato e lhes entregamos 
panfletos com todas as informações necessárias sobre o PEP.

Delegados de departamentos correcionais na Namíbia e na 
Nigéria também estavam muito interessados   e trocaram 
detalhes de contato com Tony. Nós demos a eles algumas 
amostras de materiais PEP (algumas pastas de trabalho e 
livretos) e explicamos brevemente como a PEP funciona. 
Ambos gostariam de usar o PEP em seus respectivos países e 
vão analisar isso em breve.

Como a maioria dos participantes estava envolvida em 
projetos comerciais, e sua participação era financiada por 
suas respectivas organizações, perguntei a um dos 
funcionários do ICPA se eles considerariam uma taxa reduzida 
no futuro para os voluntários que implementarem projetos 
que são oferecidos gratuitamente para prisões, e ela 
prometeu considerar isso. O ICPA 2018 será realizado em 
Montreal, Canadá, de 21 a 26 de outubro, então talvez a TPRF 
planeje estar presente, pois atrai um grande público global e é 
uma ótima oportunidade para mostrar o PEP!

Embora estivéssemos lá apenas por um dia, sentimos que foi 
um grande sucesso e gostamos muito de fazer parte desta 
grande conferência. Aproveitamos a oportunidade para fazer 
networking e compartilhar panfletos com outras organizações 
que trabalham em prisões, como Finding Rhythms, uma 
instituição de caridade que usa a música para ajudar os 
ofensores a se reabilitarem.



Mary Dalgleish é voluntária do Programa de Educação para a 
Paz (PEP) no Reino Unido. Neste blog, ela escreve sobre sua 
experiência em apresentar o programa na recente 
conferência da International Corrections and Prison’s 
Association em Londres.

Fundada em 1998, a missão da Associação Internacional de 
Correções e Prisões (ICPA) é promover e compartilhar práticas 
correcionais éticas e eficazes para melhorar a segurança 
pública e comunidades mais saudáveis   em todo o mundo. Este 
ano, o ICPA selecionou Londres para sua conferência anual, 
intitulada “Inovação na reabilitação: construindo melhores 
futuros”. A conferência foi organizada pelo Serviço Prisão e 
Providência de Sua Majestade, de 22 a 27 de outubro de 2017.

A conferência do ICPA foi primeiramente atraiu à minha 
atenção em maio pela instituição de caridade britânica "Peace 
Partners (Parceiros da Paz)", que se ofereceu para patrocinar 

uma apresentação do PEP lá. O PEP foi implementado em uma 
prisão em Londres em maio de 2015 e tem funcionado 
continuamente nas instalações duas vezes por semana desde 
então. Também foi implementado com sucesso em várias 
outras prisões do Reino Unido.

Falei com o voluntário do PEP, Tony McLean, que tem sido 
fundamental na promoção do PEP para as prisões do Reino 
Unido, e ele disse que ficaria feliz em colaborar comigo sobre 
isso, caso nossa proposta fosse aceita. Em seguida, comecei a 
escrever um resumo intitulado “Inovação na reabilitação: 
construindo melhores futuros com a educação pessoal para a 
paz”, que apresentei à equipe de seleção do ICPA em junho. A 
proposta foi aceita como parte da agenda do dia 23 de 
outubro e então comecei a trabalhar na apresentação, com a 
ajuda e orientação de outros voluntários do PEP e da equipe 
do PEP da Fundação Prem Rawat (TPRF). Tony e eu nos 
reunimos para ensaiar e preparar várias vezes antes do 
evento.

Nós chegamos cedo no dia 23 e assistimos a cerimônia de 
abertura e um par das sessões matutinas. O ICPA e a ITN TV 
Productions do Reino Unido lançaram um programa de 
notícias chamado “Prisões: o último recurso”, que explora os 
desafios causados   pelo crescimento das populações 
carcerárias e as soluções que estão sendo implementadas em 
todo o mundo. O trailer e o filme podem ser vistos aqui. Talvez 
o PEP possa ser apresentado em um episódio futuro!

Nós estávamos participando da conferência como “delegados 
de um dia” e não tínhamos um estande ou uma mesa na área 
de mercado, então perguntei a um dos organizadores se 
poderíamos exibir alguns materiais do PEP. Ela gentilmente 
nos ofereceu o uso gratuito de uma mesa de exposição e disse 
que poderíamos deixar panfletos do PEP lá durante a semana. 
Jeff Allen, voluntário da PEP e sócio da Peace Partners que 
também participou da conferência, ajudou na distribuição de 
folhetos ao longo do dia.

Na hora do almoço, Tony e eu fizemos nosso ensaio final e, 

embora estivéssemos um pouco nervosos, porque essa era a 
primeira vez que apresentávamos o PEP em um evento como 
esse, também estávamos entusiasmados com a perspectiva. 
Nossa sessão foi agendada ao lado de outras duas 
apresentações. Cada um de nós recebeu 20 minutos, seguidos 
de meia hora no final, para perguntas gerais sobre os três 
projetos.

Apesar de um pouco de pressa, conseguimos cobrir tudo no 
tempo alocado. Muitas outras apresentações aconteceram ao 
mesmo tempo em várias outras salas, então não tivemos uma 
casa cheia, mas quem veio apareceu gostou da apresentação 
e recebemos uma boa rodada de aplausos depois.

Houve um interesse particular da Diretora do Departamento 
de Correções do Oregon, Colette Peters, que disse que o PEP 
seria ideal para um programa de bem-estar que ela espera 
implementar para o pessoal da prisão. Eu tinha conversado 
com ela mais cedo durante o café da manhã e disse a ela sobre 
a nossa apresentação. Ela disse que gostou muito e que 
entraria em contato com a TPRF para mais informações em 
breve.

Duas moças adoráveis   da Armênia (Gayne Hovakimyan, 
Diretora Adjunta de Reabilitação, e Shushanik Ghukasyan, 
Vice-Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Políticas 
Anticorrupção e Penitenciária) ficaram muito impressionadas 
e perguntaram se íamos à Armênia para ajudar a levar o PEP 
para lá! Trocamos os detalhes de contato e lhes entregamos 
panfletos com todas as informações necessárias sobre o PEP.

The Prem Rawat Foundation

este artigo também está disponível em inglês, italiano, frances e espanhol em www.tprf.org

informações sobre o programa de educação para a paz em português em  www.palavrasdepaz.org

Delegados de departamentos correcionais na Namíbia e na 
Nigéria também estavam muito interessados   e trocaram 
detalhes de contato com Tony. Nós demos a eles algumas 
amostras de materiais PEP (algumas pastas de trabalho e 
livretos) e explicamos brevemente como a PEP funciona. 
Ambos gostariam de usar o PEP em seus respectivos países e 
vão analisar isso em breve.

Como a maioria dos participantes estava envolvida em 
projetos comerciais, e sua participação era financiada por 
suas respectivas organizações, perguntei a um dos 
funcionários do ICPA se eles considerariam uma taxa reduzida 
no futuro para os voluntários que implementarem projetos 
que são oferecidos gratuitamente para prisões, e ela 
prometeu considerar isso. O ICPA 2018 será realizado em 
Montreal, Canadá, de 21 a 26 de outubro, então talvez a TPRF 
planeje estar presente, pois atrai um grande público global e é 
uma ótima oportunidade para mostrar o PEP!

Embora estivéssemos lá apenas por um dia, sentimos que foi 
um grande sucesso e gostamos muito de fazer parte desta 
grande conferência. Aproveitamos a oportunidade para fazer 
networking e compartilhar panfletos com outras organizações 
que trabalham em prisões, como Finding Rhythms, uma 
instituição de caridade que usa a música para ajudar os 
ofensores a se reabilitarem.


