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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 24 de setembro de 2015.
DADOS DA MOÇÃO
Categoria

Ano 2015
A atual disponibilidade de formas de comunicação é
significativamente diferente das existentes quando da criação
dos Guides do CISV. Apesar da evolução dos Guides ao longo
dos anos, o item comunicação nunca foi abordado e revisto
sobre o aspecto tecnológico. Há uma constatação de
arrefecimento da orientação “evitar comunicação durante o
homestay” em função disso. Quando em função de homestay,
algumas famílias do Brasil têm permitido a comunicação por
estarem realizando comunicação com seus filhos quando
Resumo
estes estão em programa. O uso do aplicativo WhatsApp e
outras tecnologias móveis, tem se proliferado nestas
situações. As famílias alegam que a orientação “evitar
comunicação” seria voltado para comunicação “pessoa-apessoa”, isto é, via voz (telefone) ou vídeo conferência. Nossa
proposta é que o CISV Brasil ratifique e enfatize esta
orientação no âmbito de seus Chapters e promova um
repensar do CISV Internacional através do envio de uma carta
oficial.

DADOS PESSOAIS
Nome Lucas Maciel / Christiane Garcia / Julieta Guimarães
delegate1cpq@cisv.org.br / delegate2cpq@cisv.org.br /
E-mail
delegate3cpq@cisv.org.br
Cargo Delegado
Chapter/Comitê Campinas
PROPOSTA
Ratificação no âmbito do CISV Brasil de uma das orientações do modelo educacional
do CISV, que preconiza a não-comunicação entre delegando e sua família,
principalmente nos momentos em que não está com seu líder, majoritariamente nos
períodos de homestay. Esta ratificação se desdobraria na elaboração de uma carta
oficial do CISV Brasil para o CISV Internacional, solicitando uma orientação geral em
função do contexto atual de acesso aos meios de comunicação por todos (internet,
celular, etc.) e abordando as condições enfrentadas pelos Chapters do Brasil em
função desta não-comunicação não estar sendo seguida em alguns Chapters
internacionais.
RAZÕES E IMPACTOS A MÉDIO / LONGO PRAZO NA ORGANIZAÇÃO
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Impactos a médio prazo:
• Arrefecimento das orientações do Guide com relação ao homestay
• Prejuízo na participação dos jovens em seus programas em caso de
consequências de “homesick” e outros problemas por causa da comunicação
com sua família;
• Prejuízo do trabalho do líder com sua delegação;
• Prejuízo do programa para os demais participantes;
• Arrefecimento das orientações do CDLT para os lideres, com relação à
comunicação delegando-família.
Impactos a longo prazo:
• Arrefecimento das outras orientações do Guide de Programa, em função da
experiência do homestay não estar sendo seguida;
• Arrefecimento das orientações do líder junto à sua delegação, em função da
experiência do homestay não estar sendo seguida.
VOTAÇÃO
A FAVOR

-

RESULTADO

CONTRA

-

ABSTENÇÕES

MOÇÃO FOI RETIRADA

-
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ANEXO I – IMPLEMENTAÇÃO DA MOÇÃO
Quando a moção entra em vigor? (mm/aa)

10/2015

Como a moção será implementada? Por favor, complete os custos esperados
em termos financeiros e de pessoal para os próximos 3 anos (se necessário)
Ano

Principais Ações

Tempo
Responsável esperado para
implantação

Elaboração de carta para o
CISV Brasil
CISV Internacional
Orientar os Chapters sobre as
2015
CISV Brasil
normativas
2015

Orçamento
Estimado

Imediato

R$ 0,00

Imediato

R$ 0,00

ANEXO II – MOÇÕES ANTERIORES RELACIONADAS
Existem moções anteriores relacionadas (Sim ou Não)?
Ano

Título

2005 PROGRAMAS - HOSPEDAGEM – 2005

Número
N/A

SIM

Resultado da Votação
APROVADA

