PROGRAMA DE BECAS
HELEN KIM
Desde 2001, existe uma oportunidade regular
de proporcionar este programa às mulheres
jovens que participam da Assembleia Mundial
da Federação Mundial. Nesta reunião,
experimentam a comunhão e um espirito de
comunidade que é único. Além do mais, estas
mulheres jovens também experimentam, antes
da Assembleia Mundial, uma capacitação de
desenvolvimento de liderança de alta
qualidade com pessoas de muitos outros países
que têm interesse e participações similares.

BECA
Duas mulheres jovens de cada uma das Áreas
da Federação Mundial terão a oportunidade de
assistir a Assembleia Mundial da Federação
Mundial.
Isto será precedido por um Programa de
Capacitação para o Desenvolvimento de
Liderança onde:
 Adquirirá habilidades de uma expert neste
campo;
 Participará na construção de comunidades
entre mulheres jovens de todas as Áreas;
 Estabelecerá relações com as integrantes
do Comitê Executivo e as Representantes
da Federação Mundial ante as Nações
Unidas.
Esta beca cobre os voos de regresso (e, se
necessário, o visto), a taxa de inscrição, a
alimentação e hospedagem durante o
programa HKMS e a Assembleia Mundial.

PROCESSO DE SELEÇÃO
 A Secretária Mundial enviará por e-mail o
Formulário de solicitação da Beca Helen Kim
a cada Unidade na primeira semana de
agosto, no ano anterior a Assembleia
Mundial.
 Os formulários de solicitação preenchidos
devem ser recebidos pela Presidente de
Área correspondente antes de 31 de
outubro, no ano anterior a Assembleia
Mundial.
 As Oficiais de Área realizarão uma breve lista
de solicitações e enviarão seus quatro
nomes escolhidos para as Oficiais Mundiais
para a seleção final.


As
Oficiais
Mundiais
informarão
às
Presidentes de Área sobre as solicitações de
becas escolhidas antes de 15 de dezembro,
do ano anterior a Assembleia Mundial.

ELEGIBILIDADE
Dr. Helen Kim
(1899-1970)

Este programa é em honra a Helen Kim, uma
jovem coreana que teve uma visão nobre,
inspirada em Cristo, de una irmandade
mundial. Sonhava com um momento em que
as
mulheres
trabalhassem
juntas
"para
promover a paz e melhores condições em todo
o mundo". A Federação Mundial de Mulheres

Metodistas e da Igreja Unida é resultado
de suas visões inspiradas.

Entre 18 e 30 anos de idade no momento da
Assembleia Mundial da Federação Mundial;
 Membro comprometida de uma Igreja
Metodista ou Igreja Unida;
 Participar em assuntos de mulheres e/ou em
trabalho da igreja;
 Pessoa que mostra capacidade de
liderança;
 Demonstrar formas pelas quais ela poderia
compartilhar
suas
novas
habilidades
adquiridas;
 Ser nomeada por um membro de sua
Unidade local da Federação Mundial;
 Avaliada por seu Pastor e Presidente da
Unidade.

Se deseja fazer uma doação para o Fundo
de Becas Helen Kim, use o botão
“DOAÇÃO" no site web.
www.wfmucw.org

Se tem alguma consulta, comunique-se
com a Secretária Mundial Mataiva
Robertson
world.secretary@wfmucw.org
www.facebook.com/wfmucw

@WFMUCW

Esperamos que este
Programa de Becas
Helen Kim inspire
também
a uma mulher jovem
com visão de um
mundo onde haja:
ESPERANÇA
para os desesperados;
SEGURANÇA
para os inseguros;
SUFICIÊNCIA
para os empobrecidos;
LIBERDADE
para os oprimidos;
e uma VOZ
para os que não têm
voz.
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