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A Lotaria Nacional Concede Financiamento  

para Apoio ao Programa de Educação  
para a Paz no Reino Unido 

 
       

Postado por Jake Frankel a 4 de abril de 2019 
 

 
 

Jacqueline Best-Vassell (esquerda,)uma participante do Programa de Educação para a 
Paz, encontra-se com Prem Rawat no Reino Unido. 

 
 
Ao reconhecer a capacidade demonstrada pelo Programa de Educação para a Paz para 
melhorar as vidas de pessoas em risco, o Fundo Comunitário da Lotaria Nacional atribuiu 
um subsídio de 10.000£ (11.269€) para o crescimento desta iniciativa inovadora no Reino 
Unido. 

 
O curso beneficia os participantes ao ajudá-los a 
descobrir os seus próprios recursos interiores, a 
reconhecer o seu valor inato e a compreender a 
possibilidade de paz pessoal. As sessões 
multimédia apresentam excertos em vídeo de 
palestras de Prem Rawat e exploram temas como 
força interior, consciência de si mesmo, dignidade, 
capacidade de escolha e esperança. 
 
 
 

 
 
 

https://www.tprf.org/author/franciscamatos/
https://www.tprf.org/programs/peace-education-program/
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A Peace Partners, é uma instituição de caridade no Reino Unido que apoia regularmente 
programas da TPRF, irá gerir o subsídio. Este novo financiamento vai permitir à 
organização alargar o seu âmbito a partir do sucesso que o programa já tem numa 
variedade de cenários. 
 
As sessões têm sido disponibilizadas na prisão Thameside desde 2015, onde 
frequentemente os participantes mostram o desejo de que a disponibilidade das sessões 
seja mais ampla, tanto dentro como fora das prisões. “Se eu tivesse conhecido este 
programa quando era mais novo, talvez nunca tivesse acabado aqui,” disse um dos 
reclusos. 
 
Para além de outros estabelecimentos prisionais, o programa tem sido disponibilizado 
com sucesso em centros comunitários no país inteiro, incluindo algumas instituições de 
recuperação para veteranos sem abrigo, como o Sutton College, o Centro Comunitário 
Matthews Yard e o Centro Comunitário Angell Town. 
 
”É exatamente esta a solução para o problema da nossa comunidade,” disse Mary 
Chinyere, gestora do Centro Comunitário de Angell Town, que serve uma área fortemente 
abalada pela violência dos gangues. “É um programa excelente. Recomendo-o 
vivamente,” disse Jacqueline Best-Vassell, uma das participantes. 
 
Tendo por objetivo cultivar a paz de forma a acalmar a recente onda de crimes praticados 
por jovens em Londres, a Peace Partners procura novas oportunidades de parcerias para 
alargar o alcance do PEP.  
 
 “Estamos absolutamente encantados e gratos por a Lotaria nos ter atribuído este 
subsídio para expandir o Programa de Educação para a Paz .Vai permitir-nos fazer uma 
verdadeira diferença na vida das pessoas,” disse Juli Hammersley, diretora da Peace 
Partners. “A Peace Partners tem trabalhado de perto com comunidades afetadas pela 
violência de gangues no sul de Londres e esta é uma área em que gostaríamos 
especialmente de fazer o programa crescer. Gostaria ainda de apelar aos membros da 
comunidade em geral, líderes da juventude e organizações que trabalham com 
populações vulneráveis, que aprendam mais sobre este programa e falem connosco 
sobre como se podem envolver.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.peacepartners.co.uk/
https://www.tprf.org/veterans_day_pep/
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Para além de disponibilizar o Programa de Educação para a Paz, Prem Rawat 
encomendou este mural (em cima) na Ebor Street em Londres, enfatizando uma 
mensagem de esperança no seio da violência de gangues. 
  
O PEP já beneficiou diversos grupos de pessoas em 84 países. No ano passado, Prem 
Rawat lançou a campanha “A Paz é Possível” no Reino Unido, de forma a conter a 
violência, disponibilizando gratuitamente o PEP aos parceiros da comunidade como uma 
ferramenta. 
 
A Fundação Prem Rawat, que ele fundou, disponibiliza este programa não-religioso e 
não-sectário a indivíduos e organizações em todo o mundo. 
 
 
 

https://www.tprf.org/peace-education-program-offered-to-all-londoners-over-14-years-old-to-help-tackle-violent-crime/

