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FORMULÁRIO PARA MOÇÃO

Preencher uma ficha para cada moção e enviar à Secretaria Nacional através do e-mail
office@cisv.org.br até 09 de outubro de 2013 as 20:00hs.
DADOS DA MOÇÃO
Categoria Financeira

Ano 2013

Resumo Grupo de estudo sobre Host Fee Nacional
DADOS PESSOAIS
Nome Bruno Goncalves / Tobia Ferraro
Email bruno.goncalves@cisv.org / tobia.ferraro@cisv.org
Cargo Incoming Trustee / Trustee
Chapter/Comitê Trustees CISV Brasil
PROPOSTA
Criar um grupo para estudar a viabilidade e os possíveis benefícios de se instaurar
uma host fee nacional, a ser repassada aos chapters hospedeiros de programas
internacionais.
O Grupo deverá apresentar um estudo preliminar no ENPT de 2014 e uma proposta
final no EM 2014.
Integrantes: Bruno Gonçalves, Bruno Pancica e quem mais se interessar durante o EN
2013
RAZÕES
Os custos para hospedar um acampamento internacional são muito altos, e os
chapters devem se organizar financeiramente para viabilizar a hospedagem de acordo
com o Five Years Host Plan (5YHP).
A responsabilidade, perante o internacional, de hospedar acampamentos
internacionais é do CISV Brasil, a qual é redistribuída no 5YHP Nacional.
Atualmente existe a Host Fee Internacional, repassada a todos chapters hospedeiros
de Programas Internacionais ( atualmente calculada em pounds por dia e por
participante - $6,18 para VI, SU e YM; $3,09 para SE). Por um acampamento
hospedado, o chapter recebe, em média, $ 8.305,92 por um VI, $5.117,04 por um
SU, $ 1.622,25 por um SE (considerando 25 participantes), $ 1.779.84 por um YM de
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8 dias e $ 3.337,20 por um YM de 15 dias.
Esse montante auxilia, mas não cobre nem a maioria das despesas de um
acampamento no Brasil (exemplos passados pelos chapters: um VI custa R$
150.000,00 em CPQ e SÃO, R$ 220.000,00 no RIO e R$ 200.000,00 em AQA).
Os chapters deveriam focar em desenvolver uma comunidade atuante localmente, em
atrair, reter e treinar famílias e líderes, e não despender grande parte do tempo para
conseguir recursos para hospedar um acampamento internacional.
Com a criação de uma Host Fee Nacional, uma parte do dinheiro necessário para
hospedar um programa internacional seria passada pelo CISV Brasil, por meio de
cobrança de todos os participantes. Dessa forma, a responsabilidade de hospedar um
programa e seus custos, em parte, ficariam sob a responsabilidade de toda a NA e
não apenas dos Chapters hospedeiros. Assim, cada Chapter poderia dedicar seu
tempo e seus esforços para criar uma Comunidade local cada vez mais ativa e
participativa em vez de se esforçar para garantir os recursos para hospedar um
programa internacional.
O grupo estudará a possibilidade, a maneira de cobrar e distribuir e quanto
representaria essa Host Fee Nacional. Estudará seus impactos orçamentários e
simulações de valores.
VOTAÇÃO
A FAVOR

-

RESULTADO

CONTRA

-

ABSTENÇÕES
RETIRADA

-
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ANEXO I – IMPLEMENTAÇÃO DA MOÇÃO

Quando a moção entra em vigor? (mm/aaaa)

10/2014

Como a moção será implementada? Por favor, complete os custos esperados
em termos financeiros e de pessoal para os próximos 3 anos (se necessário)
Tempo
Orçamento
Ano
Principais Ações
Responsável esperado para
Estimado
implantação
Apresentar estudo preliminar
2014
Integrantes
Mai/2013
R$ 0,00
no ENPT

