Campanha “Escoteiros pela Ucrânia” tem transformado a vida de jovens
refugiados
Iniciativa se junta ao longa “Iván” para divulgar a realidade de vítimas de conflitos e arrecadar
doações

Dirigido por Guto Pasko, o filme “Iván” apresenta a história real de um refugiado da
2ª Guerra Mundial que deixou a Ucrânia e toda sua vida e família para trás para prestar
serviços forçados na Alemanha nazista. O longa é uma verdadeira viagem pela cultura
ucraniana através dos olhos de um homem que sofreu as consequências de um conflito. Em
um momento em que vários Ivans são afetados por conflitos no leste europeu, escoteiros de
diversas regiões brasileiras se mobilizaram para ajudar também os refugiados da Ucrânia.
Ainda em março deste ano, os Escoteiros do Brasil lançaram a campanha “Escoteiros
pela Ucrânia”, com a intenção de amenizar as dificuldades enfrentadas pelas famílias
ucranianas e proporcionar que jovens frequentem o ano letivo regularmente. Até o
momento, mais de R$ 20 mil foram arrecadados, possibilitando que cerca de 400
adolescentes tenham material escolar para todo o ano – esse número representa metade do
que a campanha espera alcançar até o final de sua arrecadação, em abril de 2016.
Além disso, a proposta ainda conta com outras três etapas de realização: com o
engajamento de escoteiros da Ucrânia, será possível oferecer celebrações de Natal e Ano
Novo às famílias refugiadas, envolvendo-as com a comunidade em um ambiente de
fraternidade, união e carinho. Ainda, nas férias de verão, acontecerá um acampamento
escoteiro com os jovens assistidos, para que eles tenham momentos de diversão e
oportunidade de fortalecer laços. A última fase, que incentiva o bom desempenho escolar,
prevê a vinda de dois jovens ao Brasil em julho do próximo ano.
Escoteiros têm o hábito de se envolver em ações sociais, visando o bem do próximo.
E este é mais um momento para unir forças em prol de um bem comum, já que na Ucrânia há
vários Ivans enfrentando situações adversas, precisando de ajuda. A parceria entre escoteiros
e o filme, lançado no dia 19 de novembro, quer atrair a atenção do maior número de pessoas
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possível para a atual situação no leste Europeu, onde milhares de pessoas vêm sofrendo com
o impacto dos conflitos e são forçadas a deixar suas casas e famílias diariamente; e arrecadar
fundos para auxiliá-los na readaptação em suas novas comunidades.
Para

saber mais

sobre

a

campanha ou realizar uma

doação, acesse

www.escoteiros.org.br/ucrania.

Serviço
Confira a programação do filme “Iván”:
Rio de Janeiro - de 19/11 a 8/12
Cine Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, Cinelândia.*
Curitiba - de 26/11 a 2/12
Espaço Itaú de Cinema, Shopping Crystal.
Cineplus, Shopping Jardim das Américas.*
São Paulo - de 26/11 a 2/12
Espaço Itaú De Cinema - Frei Caneca, Shopping Frei Caneca.
Brasília - de 26/11 a 2/12
Espaço Itaú de Cinema, Shopping Casa Park.
Porto Alegre - de 26/11 a 02/12
Espaço Itaú de Cinema - Bourbon Country, Shopping Bourbon Country.
Campo Largo (PR) - De 26/11 a 02/12
Cineplus.
Castro (PR) - De 26/11 a 02/12
Cineplus.
*Escoteiros do Brasil que apresentarem a carteirinha de registro escoteiro válida pagarão meia
entrada.

Escotismo
Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que conta
com a colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos e se configura
como a maior organização mundial de voluntariado em prol da educação. Sua principal característica é se tratar
de um movimento que envolve as famílias em seu dia a dia.
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Escoteiros do Brasil
Criada em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação
continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação de
cidadãos conscientes e atuantes. Em 2014, contou com um contingente de 77.741 escoteiros, nos quais 19.244
são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 607 cidades brasileiras, somando um total de
1.265 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 40 milhões de pessoas no mundo, em mais de
216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade pública por meio do Decreto Federal nº
3.297/17 e como instituição de educação extra escola pela Lei nº. 8.828/46.
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