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CARTA DE REFERÊNCIAS DO JUNIOR BRANCH BRASIL
“O CISV educa e inspira ações para um mundo mais justo e pacífico”
-declaração de propósito do CISV

SEÇÃO 1: PROPÓSITO DO JUNIOR BRANCH BRASIL
O Junior Branch (JB) contribui para que o CISV atinja seu propósito educacional.
Junior Branches (JBs) formam uma rede internacional de jovens voluntários que buscam atingir o
propósito educacional do CISV, inspirando e empoderando outros para que façam o mesmo.
Juntos, Junior Branches locais formam o Junior Branch Internacional do CISV Internacional e, no Brasil,
formam o Junior Branch Brasil.

SEÇÃO 2: ESSENCIAIS DO JUNIOR BRANCH
Cada Junior Branch local pode se organizar de maneiras diferentes dentro de cada Chapter do CISV
Brasil. No entanto, todos os JBs compartilham as seguintes características essenciais;
• Junior Branches são parte de um movimento global.
Todos os JBers são conectados como parte da rede internacional do JB dentro do CISV Internacional. JBs
não agem sozinhos - compartilham o mesmo propósito, os mesmos valores e objetivos que outros JBs e
o CISV e devem cooperar entre si a fim de atingi-los.
• Junior Branches estão em desenvolvimento constante.
Todos os JBs sempre buscam melhorar, em quantidade e qualidade, e devem avaliar o seu progresso
regularmente para fazê-lo.
• Junior Branches são entidades auto-governáveis.
O Junior Branch é uma parte integrante, porém autônoma, do CISV. JBers assumem a responsabilidade
de como organizar o seu JB, como eleger a sua liderança, as atividades e iniciativas a serem tomadas,
além de qualquer outro aspecto de cada Junior Branch.
• Junior Branches trabalham seguindo os objetivos do Junior Branch.
Todos os JBs buscam atingir os quatro objetivos do Junior Branch listados abaixo.

SEÇÃO 3: OBJETIVOS DO JUNIOR BRANCH
• Construir uma Comunidade do Junior Branch
- As experiências do JB são agradáveis
- Há dinâmicas positivas e construtivas entre os JBers

- As pessoas se sentem confortáveis contribuindo com ideias, opiniões ou sugestões
- As pessoas se sentem confortáveis em participar de eventos e atividades do JB em todos os
níveis
- Há ampla participação em “brainstorming” e “visioning”
- Opiniões diversas são consideradas e valorizadas
- Há um senso de justiça no processo decisório
- Atividades do JB são uma fonte de recrutamento eficiente
- Fazer parte do JB internacional é interessante para os JBs Locais
• Desenvolver Indivíduos e Liderança
- Há oportunidades para todos os JBers adquirirem e desenvolverem habilidades
- JBers são capazes de usar uma grande variedade de ferramentas e métodos
- JBers se comunicam de forma eficaz
- Há oportunidades para todos os JBers assumirem papeis de liderança
- A qualidade se mantém ou aumenta quando há troca de liderança
- A liderança é acessível e comunicativa
• Encorajar educação e ação
- JBers aplicam o que aprendem no CISV em suas vidas cotidianas
- JBers contribuem ativamente em suas comunidades externas ao CISV
- Junior Branches trabalham com outras organizações para atingir objetivos comuns
- JBers participam e desenvolvem atividades baseadas no tema do ano do CISV
- Questões locais e globais são discutidas em atividades ou reuniões do JB
• Desenvolver ativamente a nossa organização
- JBers sentem-se confortáveis em assumir ativamente uma função em qualquer nível do CISV
- JBers compartilham ideias, ferramentas e boas práticas com membros do CISV fora de seu
Junior Branch
- Junior Branches colaboram construtivamente com outros níveis do CISV
- JBers desafiam e constroem positivamente programas e estruturas do CISV

SEÇÃO 4: MEMBROS DO JUNIOR BRANCH
Um membro do Junior Branch é referido como ‘JBer’ e deve ser um membro do CISV. Para o JB Brasil,
‘JBers’ podem ter até 25 anos de idade.
Os membros dos JBs locais formam o grupo do JB Brasil. Cada Junior Branch local pode definir a forma
como conta seus membros, estando de acordo com as regras do seu Chapter.
O Junior Branch deve ser representado em todos os níveis da organização. As Diretorias dos Chapters
devem encorajar o estabelecimento de JBs locais e a participação entre seus membros jovens.

SEÇÃO 5: JUNIOR BRANCHES LOCAIS
Junior Branch local é a comunidade de jovens que busca atingir os propósitos do CISV dentro de cada
um dos Chapters associados ao CISV Brasil. Cada Junior Branch local pode escolher a forma de se
organizar, estando de acordo com as regras do Chapter e buscando atingir os Objetivos do Junior
Branch.
Cada Junior Branch local deve escolher uma ou mais pessoas para que atuem como o seu
Representante oficial (JRep). Sua função é representar o Junior Branch para o Chapter e para o JB Brasil.
Além disso, cada Junior Branch local deve nomear uma pessoa menor de 25 anos para que atue como
Delegado Junior. Essa pessoa deve ser escolhida pelo Junior Branch estando de acordo com as regras
do Chapter. Sua função é representar o Junior Branch local e o Chapter nas Assembleias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias do CISV Brasil.

SEÇÃO 6: JUNIOR BRANCH BRASIL
O Junior Branch Brasil é a rede de jovens voluntários que, no Brasil, buscam atingir o propósito
educacional do CISV por meio dos Objetivos do Junior Branch. É formado pelos Junior Branches locais e
faz parte do CISV Brasil. Forma, também, o Junior Branch Internacional.
O JB Brasil deve eleger duas pessoas para que atuem como os seus representantes oficiais (National
Junior Representatives ou NJRs). Sua função é fazer parte da Diretoria Executiva do CISV Brasil e
representar o JB Brasil para o Junior Branch Internacional, bem como promover um ambiente
participativo no JB Brasil. As atribuições dos NJRs e os procedimentos para eleição podem ser
encontrados no documento JB Brasil 02: NJR – Atribuições e procedimentos de eleição.
O JB Brasil deve, ainda, nomear um grupo de pessoas para que atuem em conjunto com os NJRs. Esse
grupo, incluindo os NJRs, é chamado de Liga do JB Brasil. Os objetivos e procedimentos para eleição da
desse grupo podem ser encontrados no documento JB Brasil 03: Liga – Atribuições e procedimentos de
eleição.
As possibilidades de envolvimento com o JB Brasil não se limitam a esses cargos. Qualquer pessoa pode
participar dos Grupos de Trabalho do JB Brasil, espaços para o desenvolvimento constante de projetos e
atividades que estejam de acordo com os objetivos do Junior Branch. Os Grupos de Trabalho fazem
parte da estrutura do JB Brasil e recebem suporte dos NJRs e da Liga.
O JB Brasil se reúne em Encontros anuais, o National Junior Branch Meeting (NJBM) e o National Junior
Branch Training (NJBT). Os objetivos e procedimentos desses encontros podem ser encontrados em JB
Brasil 04 – Encontros do JB Brasil.

Este documento foi baseado no Infofile J-01 do CISV Internacional e adaptado para a realidade do JB
Brasil.

