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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 Programas

Ano 2015

Resumo Implementação de um treinamento nacional para JCs
DADOS PESSOAIS
Nome Vita Ichilevici
Email delegate1sao@cisv.org.br
Cargo Delegada
Chapter/Comitê São Paulo
PROPOSTA
O Junior Counsellor é uma função de liderança exercida por jovens de 16-17 anos no
programa Village.
O Village Guide, na seção que trata do papel que o JC desempenha no programa (pg.
40) assim se refere à sua preparação:
“...JCs must participate in training to prepare them for their role and must apply the
principles taught in this training to the Village. JCs are expected to support the Village
staff and leaders and actively participate in programme activities as they have some
responsibility for planning and operation of the daily activities in the Village.”
Assim, da mesma maneira que os líderes recebem treinamento para levar uma
delegação, o JC deve estar preparado para:
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer os pilares educacionais do CISV;
Conhecer e entender os objetivos do Village;
Valorizar e respeitar as regras do CISV (R07);
Conhecer e desempenhar corretamente atividades relacionadas a seu papel;
Lidar com jovens de 11 anos;
Planejar e aplicar atividades adequadas para a idade do programa;
Preencher formulários necessários durante todo o processo.

Para isso deve receber um treinamento direcionado ao seu papel no Village, do qual
participariam os JC selecionados de todos os chapters, uniformizando o treinamento,
como já ocorre com os líderes e participantes de Seminar Camp.
Sendo assim, propomos um treinamento nacional de Jcs com as seguintes
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características:
•
•
•
•
•

Obrigatório;
Duração de 3 dias (um final de semana);
Com rateio de passagens;
Todos os custos, inclusive dos treinadores, serão rateados pelos participantes;
Realizado no “quadrilátero” de São Paulo, otimizando custos.

O treinamento nacional se justifica, ainda, pelos seguintes motivos:
•
•

•

Troca de experiência entre os jovens, já que alguns chapters recebem apenas
uma ou duas vagas de JC;
Nem todos os chapters tem um comitê JC, ficando essa responsabilidade, em
alguns casos, com o Comitê Village ou Treinamento. Dessa forma, a preparação
do JC pode ficar comprometida, não sendo a primeira função do comitê
responsável;
Em alguns casos, ser JC é a primeira experiência do jovem no CISV e o
treinamento nacional oferece a possibilidade de uma vivência prática do dia-adia de um acampamento.
RAZÕES E IMPACTOS A MÉDIO / LONGO PRAZO NA ORGANIZAÇÃO

•
•
•

Envio de jovens treinados para os programas
JCs de todos os Chapters igualmente capacitados
Diminuição de IRFs, retornos antecipados, desistências após seleção e demais
incidentes nos programas

VOTAÇÃO
A FAVOR
RESULTADO

CONTRA

ABSTENÇÕES

Moção colocada sobre a mesa e volte no ano que vem com
um plano concreto do como deverá ser implementado

EN15-MTN03-SAO

CISV Brasil
Rua Fidalga, 154, Conjunto 4A
São Paulo/SP - 05432-000
Brasil

Telefone: +[55] [11] 99975-6060
E-mail: brasil@br.cisv.org
www.br.cisv.org

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

01/16

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

Avaliar se o treinamento de
JCs acontecerá em conjunto
2016
com o treinamento nacional
de líderes
Avaliar custos e logística
2016
necessários
Definir atividades do
2016 treinamento que deverão
fazer parte do treinamento

Responsável

Comitê de
Treinamento &
Coordenadores
JC /
Coordenadores
Village

Tempo
esperado para
implantação

Orçamento
Estimado

Jan - Jun/2016

Reunião
presencial no
Encontro
Nacional de
Coordenadores
de Village

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

Título

Número

Não

Resultado da Votação

