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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 Administrativo
Resumo

Ano 2013

Monitoramento das medidas de adaptação para pessoas com
deficiência ou necessidades especiais.

DADOS PESSOAIS
Nome Carolina Vilela
Email presidentebhz@cisv.org.br
Cargo Presidente
Chapter/Comitê CISV Belo Horizonte
PROPOSTA
Recomenda-se que o comitê nacional de RM estude a criação / implementação de
uma política de monitoramento da aplicação das medidas que permitem a adaptação
das pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais às atividades CISVianas.
Entende-se como medidas de adaptação razoáveis aquelas que permitam a recepção
dos participantes em atividades CISVianas mediante ajustes necessários e adequados
afim de assegurar a participação plena e efetiva das referidas pessoas em igualdade
de oportunidades com os demais.
De maneira mais específica, move que se atente para as necessidades especiais
referentes a alimentação e mobilidade, neste primeiro momento e, a medida que os
obstáculos sejam superados, que se avance para outras necessidades - e.g. sensoriais
e intelectuais - no contexto do desenvolvimento das atividades CISVianas conforme
acima descrito.
A implementação da moção se dará por meio da atribuição desta função de
monitoramento de riscos relativos a necessidades especiais ao Risk Manager local e,
subsidiariamente, ao RM nacional e à diretoria do chapter. Para tanto, move que seja
criado um instrumento contendo os requisitos para o desenvolvimento seguro de um
acampamento, incluindo os riscos supracitados, que será adotado pelo RM como
check-list.
A presente moção é destinada, num primeiro momento, aos programas nacionais
realizados no âmbito do CISV Brasil. Posteriormente, move que seja levada à
Assembleia do CISV Internacional para que seja discutida e apreciada também pelas
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outras NAs.
Este estudo deve ser apresentado no EN 2014.
RAZÕES
As preocupações expressas por esta moção decorrem de incidentes e situações que
têm frustrado as experiências de participantes de todas as idades em atividades
CISVianas.
Nesse sentido, além dos problemas pontuais que grupos de líderes e staff têm
enfrentado em virtude desta recepção faltosa e preparação insuficiente, a questão
abrange também a captação e retenção de famílias CISVianas.
Assim, procura-se dar mais segurança às famílias de jovens com deficiências ou
necessidades especiais e, até mesmo, àquelas que pretendem indicar ou convidar
outras famílias em circunstâncias similares.
Por fim, lembrando que um dos pilares da atuação do CISV é promoção e proteção
dos Direitos Humanos, faz-se ainda mais importante a preocupação com esses
direitos de inclusão e necessidades.
VOTAÇÃO
A FAVOR

-

RESULTADO

CONTRA

-

ABSTENÇÕES

VIROU RECOMENDAÇÃO P/ CISV BRASIL

-
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ANEXO I – IMPLEMENTAÇÃO DA MOÇÃO

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

10/2013

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
2014 Apresentar estudo
Comitê RM
Out/2014
R$ 0,00

