
Sobre as Danças Conselho de Líderes DUP Internacional Pagamentos Contatos Links Eventos

Boletins

junho de 2021
Boletim do Conselho de Líderes

Obrigada ao nossa tradutora Gisele Leite L'Abbate

Nesta edição
Programa de  Pequenas Bolsas  

Reconhecimento de Líderes

Programa de  Pequenas
Bolsas 

 


Ciclo de Bolsas começa dia 21 de junho de 2021

 
Pedidos de bolsa serão recebidos até dia 21 de Agosto de

2021
 

1) VERIFIQUE SE SEU PROJETO ATENDE NOSSOS
CRITÉRIOS

2) INSCREVA-SE ONLINE ABAIXO

Com um presente generoso do Projeto Oneness, Danças da Paz Universal
Internacional (DUP IN) tem o prazer de lançar um pequeno programa de
bolsas.
Para quê?
O programa concederá bolsas de até US $ 500 para projetos que apoiem a
transmissão das Danças da Paz Universal.
Para quem?
As inscrições serão aceitas pelos organizadores de eventos e atividades que
promovam as Danças da Paz Universal e sejam membros da Associação
dos Líderes.
Nossos objetivos

https://www.facebook.com/groups/DancesOfUniversalPeaceInternational
https://dancesofuniversalpeace.org/port/about.shtm
https://dancesofuniversalpeace.org/port/mtgabout.shtm
https://dancesofuniversalpeace.org/port/dupmission.shtm
https://dancesofuniversalpeace.org/port/donpayguildfees.shtm
https://www.dancesofuniversalpeace.org/port/contacthow.shtm
https://dancesofuniversalpeace.org/port/links.shtm
https://www.dancesofuniversalpeace.org/port/wwevents.asp
https://dancesofuniversalpeace.org/enewsletterhome.shtm


As bolsas serão concedidas a projetos que atendam aos seguintes critérios:
Promover a transmissão das Danças da Paz Universal
Apoiar treinamentos, eventos, acampamentos, retiros e outras
atividades que aumentem a participação nas Danças da Paz Universal
O projeto deve estar relacionado aos custos de um evento/projeto, e
não às despesas de apenas um indivíduo

 
Será dada prioridade a pedidos de bolsa para projetos que:
•       estão mantendo as Danças vivas online durante a pandemia (por
exemplo, através do uso do Zoom)
•       estão em países/regiões onde a pandemia diminuiu e as reuniões
pessoais são legalmente permitidas
•       contribuem para projetos DUP que visam ser autossustentáveis e não
apenas um evento ou reunião inicial
·      fornecer apoio aos líderes de dança da próxima geração
 
Quando?
Nosso ciclo de concessão de bolsas inaugural será aberto em 21 de junho
de 2021, com inscrições aceitas até o prazo final de 21 de agosto de 2021.
As inscrições serão analisadas pelo Comitê de Revisão de Pequenas Bolsas
DUPIN e os candidatos serão notificados da decisão do comitê até 15 de
setembro de 2021.
 
Fique ligado para detalhes de nossos próximos ciclos de sbolsas em 2022.

 
Inscrições relacionadas a eventos de treinamento presencial,
acampamentos, retiros, etc. programados com mais de seis meses de
antecedência serão considerados, mas os fundos não serão liberados este
ano e até que a ameaça de cancelamento do evento/treinamento tenha
passado.
 

INSCRIÇÕES AQUI
A inscrição para pequenas bolsas do DUP IN está disponível aqui. Depois
de concluir, clique em “enviar” e a inscrição será enviada ao comitê de
revisão de bolsas.
Forneceremos assistência aos candidatos que não falam inglês. Entre em
contato com Rukmini Miller, gerente de bolsas, para inscrições em
inglês, ou Aziz Dixon (outros idiomas) se tiver dúvidas ou precisar de
ajuda.

 
Comitê de Bolsas 2021
Grants Manager: Rukmini Miller (USA/South Africa)
Gerente de Bolsas: Rukmini Miller (USA/South Africa)
Roxana Nur Jehan Campos-Araya (Chile)
Samra Aziza Nuri Sadikovic (Bosnia)
Khabir Christian Mayer-Glauninger (Germany)

Reconhecimento de Líderes
O Conselho de Orientação gostaria de parabenizar e reconhecer todos os líderes de

Danças e Caminhares que foram certificados ou reconhecidos como Mentores em

Treinamento desde o nosso último  boletim:

Mentor
Joy Liengaard França (2017, anunciada agora)

Mentor em Treinamento
Chela Soper OR, EUA

https://dancesofuniversalpeace.org/grantapp/grants_add.php?language=Portuguese(Standard)
https://dancesofuniversalpeace.org/grantapp/grants_add.php?language=Portuguese(Standard)
https://dancesofuniversalpeace.org/contactform.asp?firstname=Rukmini Virginia&lastname=Miller&nameid=MILLRU01
https://dancesofuniversalpeace.org/contactform.asp?firstname=Edmund Aziz&lastname=Dixon&nameid=DIXOED02



