Relatório Final da Sociedade Civil para Década
Internacional para uma Cultura de Paz e Não
Violência para as Crianças do Mundo (2001-2010)
Nome da organização/instituição:
Endereço da organização/instituição:
Telefone da organização:
E-mail da organização/instituição:
Website da organização/instituição:
PRIORIDADES: Por favor, selecione TODOS os aspectos de cultura de paz que são
objetivos importantes da sua organização.
Cultura de paz através da educação
Desenvolvimento econômico e social sustentável
Respeito de todos os Direitos humanos
Igualdade entre homens e mulheres
Participação democrática
Compreensão, tolerância e solidariedade
Comunicação participativa e a livre circulação de informações e conhecimentos
Promover paz e segurança Internacionais
PRIORIDADE MAIS IMPORTANTE: Por favor, selecione UM aspecto de cultura de
paz, a prioridade mais importante para sua organização
Cultura de paz através da educação
Desenvolvimento econômico e social sustentável
Respeito de todos os Direitos humanos
Igualdade entre homens e mulheres
Participação democrática
Compreensão, tolerância e solidariedade
Comunicação participativa e a livre circulação de informações e conhecimentos
Promover paz e segurança Internacionais
PARCERIA E REDES (requerido): Em quais redes e associações sua organização
participa para fortalecer o movimento global para uma cultura da paz?

AÇÕES (requerido): Quais ações foram colocadas em praticas pela sua organização
para promover uma cultura de paz e de não violência durante a década (2001-2010)?
Nota: Caso tenha participado no relatório de 2005, não há necessidade de repetir a
informação sobre as ações entre 2001-2005. A informação de 2005 será incluída no
relatório de 2010. (Aqui poderá escrever até 2, 500 palavras, o espaço disponível se
adaptará para aceitar seu relatório.)

PROGRESSO (requerido): A sua organização viu progresso para uma cultura de paz e
não violência no seu domínio de ação e no seu local de atuação durante esta segunda
metade da década (2005-2010)?

OBSTÁCULOS (requerido): A sua organização encontrou algum obstáculo para
promover cultura de paz e não violência? Caso haja, explica-nos, por favor.
PLANOS (requerido): Quais são as novas iniciativas previstas pela sua organização
para promover uma cultura de paz e de não violência?

MOVIMENTO MUNDIAL (facultativo): Em sua opinião, como se pode reforçar a
cultura de paz e da não violência no mundo?
FOTOGRAFIA (facultativo): Favor, enviar uma fotografia que demonstre as ações da
sua organização para que coloquemos neste espaço. É preferível que nos envie
fotografias por e-mail no formato gif ou jpg (500 pixels em amplitude). Envie para
photo@decade-culture-of-peace.org , também pode ser enviada por correio para PO
Box 2305, Branford, CT 06405, EUA. Não se esqueça de incluir um subtítulo na
fotografia.
Nota: Comunico que aceito que as informações fornecidas sejam acessadas livremente
por meio da Internet e que o seu conteúdo seja citado, na condição de que a fonte seja
citada de maneira acurada e que as palavras não saíam do seu contexto.
******************************************************
COMO ENVIAR SUA INFORMAÇÃO
******************************************************
Poderá entrar diretamente as informações no site:
http://decade-culture-of-peace.org/portuguese.html . Contudo, deverá registrar e esperar
um correio eletrônico de confirmação que lhe diga como emitir suas informações.
Alternativamente, pode enviar as informações relativas o sua organização por correio
eletrônico, aos contactos da lista abaixo:
Marcos Estrada - Américas, Países árabes e organizações internacionaisevaluation@decade-culture-of-peace.org
Cecile Barbeito - Europa y África - africaeurope@decade-culture-of-peace.org
Meg Villanueva e Nikki Delfin – Ásia e Pacifico - maurea8@gmail.com ,
nikki.delfin@gmail.com
Alicia Cabezudo - América Latina - pazderechos@yahoo.com.ar
Obrigado

