
A paz é um processo.
Vamos construí-la juntos.

Trabalhando com os Mediadores Sem Fronteiras: 

Guia para a Família Rotária

Pessoas construindo a paz



Nossas equipes multidisciplinares com mais de 200 voluntários— na África, 
Ásia, Europa, América do Norte e do Sul, e no Pacífico— desenvolvem e 
implementam projetos com seus parceiros.

Estes projetos visam:

• Prevenir e resolver conflitos

• Aumentar a capacidade local de se recuperar de conflitos 

• Reconciliar as comunidades

Os facilitadores treinados da MBBI ouvem com empatia para manter as   
pessoas afetadas por conflito no centro do processo de construção da paz. 
Eles ajudam as comunidades a encontrar um caminho à paz aplicando              
habilidades profissionais de mediação. 

Por intermédio de nossos profis-
sionais multidisciplinares, abor-
damos as maneiras pelas quais a 
paz intersecta com:

• Economia

• Educação

• Meio ambiente

• Saúde

• Assistência humanitária

• Tecnologia

Como parceira do Rotary em serviços humanitários, a 
MBBI trabalha com Rotary e Rotaract Clubs, 
e alumni de programas do Rotary, para criar                                                                                             
comunidades mais fortes e estáveis. Esta parceria 
propicia à família rotária recursos para que ela possa 

agir local e globalmente.

A missão da organização Mediadores Sem                   
Fronteiras (MBBI) é desenvolver habilidades                 
locais pela paz e promover a mediação em todo 

o mundo. 
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MBBI E ROTARY EM AÇÃO

A MBBI equipa clubes e distritos com habilidades para prevenir e                             
transformar conflitos violentos: 

• Treinando rotarianos e rotaractianos para que sejam facilitadores do 

diálogo pela paz

• Engajando os alumni do Rotary como líderes de projetos e contatos 

• Ajudando com avaliações da comunidade no diz respeito à paz e                

prevenção/resolução de conflitos, um componente exigido em alguns 

projetos de Subsídios Globais do Rotary 

• Conectando a família rotária a redes e recursos de construção da paz 

em todo o mundo 

Quando as mulheres participam do processo de promoção da paz, o 
acordo resultante é 35% mais propenso a durar pelo menos 15 anos.                                      

(Fonte: International Peace Institute)

Os Rotary Clubs estão promovendo o envolvimento das mulheres na                 
mediação usando equipes de treinamento profissional e Subsídios Globais 
para apoiar o International Training Institute (ITI) da MBBI.

A família rotária pode ajudar a expandir o programa com base nas                             
evidências do ITI

A MBBI começa cada parceria perguntando: “Como podemos apoiar as 
suas metas de construção da paz”?

Entre em contato via e-mail: ripartner@mediatorsbeyondborders.org

Não há paz sem desenvolvimento, nem desenvolvimento sem paz 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento)

Os rotarianos estão ajudando a estabelecer este 
elo crítico entre paz e desenvolvimento

Rotary Clubs formam parceria com a MBBI em Subsídios Globais na               
Colômbia, Quênia e Serra Leoa para construir a paz formando líderes,            
melhorando os meios de subsistência e incentivando reconciliação.

 ITI Minsk, 2017 ITI Minsk, 2017

https://mediatorsbeyondborders.org/what-we-do/women-in-mediation/
mailto:ripartner%40mediatorsbeyondborders.org?subject=
http://mediatorsbeyondborders.org/what-we-do/projects/colombia/
http://mediatorsbeyondborders.org/what-we-do/projects/kenya/
http://mediatorsbeyondborders.org/what-we-do/projects/sierra-leone/


IMPACTO

INSPIRAÇÃO
A família rotária desempenha um papel essencial na construção de                       

comunidades conectadas.
Comunidades conectadas são mais seguras.

Comunidades mais seguras são comunidades prósperas.
Junte-se à MBBI em apoio a um mundo conectado, mais seguro e mais 

próspero — uma comunidade de cada vez.

Conecte-se com a sua comunidade e outras ao redor do      
mundo. www.mediatorsbeyondborders.org

Juntas, a MBBI e a família rotária combinam recursos para salvar vidas hoje 
e, algum dia, erradicar conflitos violentos em todo o mundo.

A organização Mediators Beyond Borders International e o Rotary International são parceiros de serviços humanitários ligados à construção 
da paz e mediação. A MBBI é uma instituição de caridade registrada e independente do Rotary International e da Fundação Rotária.

MBBI ao redor do mundo

Membros da MBBI MBBI- Áreas de cooperação do Rotary 

https://mediatorsbeyondborders.org/
http://www.mediatorsbeyondborders.org

