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FORMULÁRIO PARA MOÇÃO
Preencher uma ficha para cada moção e enviar à Secretaria Nacional através do email
office@cisv.org.br até o dia 07 de Outubro de 2009.

DADOS DA MOÇÃO
Categoria Comitês Nacionais

Ano 2010

Resumo Formação de uma coordenação nacional de Relações Externas
DADOS PESSOAIS
Nome Raquel Garcia / Tobia Ferraro / Rodrigo Aniceto
raquel.garcia@br.cisv.org / tobia.ferraro@br.cisv.org /
Email
rodrigo.aniceto@br.cisv.org
Cargo Coordenação Nacional IPP e Mosaic
Chapter/Comitê Mosaic / IPP CISV Brasil
PROPOSTA
Os comitês nacionais de Mosaic e IPP movem que seja criado um comitê nacional de
Relações Externas que teria os seguintes objetivos:

• Manter uma comunicação consistente e efetiva com seus membros CISVianos
e outros públicos;
• Aperfeiçoar mensagens aos públicos–alvo;
• Promover o CISV dentro e fora da organização com qualidade;
• Aumentar a quantidade e qualidade de atividades que contribuam para o
aumento da massa crítica diversificada em todos os níveis da
organização;
Entre as ações do comitê estariam:
- Desenvolvimento e divulgação de material eficiente para comunidade não
CISViana;
- Relacionar-se e produzir material para patrocinadores e doadores;
- Estabelecer contatos com Like-Minded Organisations.
O coordenador seria nomeado pela Diretoria do CISV Brasil, integrando a Diretoria
Expandida do CISV Brasil.
RAZÕES
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O CISV vem se transformando nos últimos 10 anos de maneira a se integrar e
cooperar com outras organizações por meio de projetos de Mosaic e IPP, atividades
em Seminar Camp, JB, busca de patrocínios, entre outras ações. Boas relações devem
ser garantidas para que a cooperação seja um sucesso e o CISV cresça em tamanho e
qualidade de atuação, se tornando positivamente reconhecido nas comunidades em
que atuamos.
Até o momento, no entanto, o CISV Brasil não possui um grupo dedicado a estas
questões, o que pode colocar em risco a imagem de nossa organização, que ainda não
tem controle sobre a qualidade de suas relações com outras organizações e empresas.
O CISV Internacional já possui um grupo eficiente que vem contribuindo para a
Prioridade Estratégica do CISV, e acreditamos ser benéfico seguir este exemplo.
VOTAÇÃO
Retirada

