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Campanha Escoteiros pela Ucrânia transforma a realidade de mais de 850 
crianças e jovens 

Jovens vítimas dos conflitos no leste da Europa são incentivados a estudar e a integrar-se com 
suas novas comunidades. 

 

Criada em março de 2015, a campanha Escoteiros pela Ucrânia tem como objetivo 

possibilitar que crianças e jovens refugiados, vítimas dos conflitos no leste da Ucrânia, 

pudessem frequentar o ano letivo, por meio da doação do material escolar para todo o 

período.  

Mais de 850 crianças e jovens de nove cidades ucranianas foram atendidos pela 

campanha que, além de incentivar os estudos, ainda proporcionou momentos de 

confraternização e integração junto às novas comunidades. Também foram realizadas 

celebrações de Natal e Ano Novo entre as famílias dos jovens assistidos e escoteiros da 

Ucrânia, e oferecido um acampamento de férias para que os jovens tivessem atividades fora 

do período escolar. 

Como quarta etapa da campanha e resultado da dedicação dos jovens, oferecemos 

uma viagem ao Brasil para os dois jovens que escrevessem, em ucraniano, as melhores 

redações sobre paz.  

Havrylenko Valeriia, da agora mora na cidade de Dnipro, e Chestyna Mariia, que hoje 

vive em Mykolaiv, chegam a Curitiba na sexta-feira, 1º de julho, para realizar passeios e visitas 

turísticas, além de compartilhar com todos nós suas histórias.  

Estão na programação Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro, além de Curitiba e, mais ao fim 

do percurso, Aracruz, no Espírito Santo, onde poderão participar da 14ª Aventura Nacional 

Sênior, um evento de diversão e amizade para jovens entre 15 e 17 anos.  

Para o escoteiro Oscar Palmquist, coordenador da campanha, ter um projeto que 

ajuda e ainda incentiva que os jovens se dediquem na escola é um dos grandes benefícios 

desta ação. “Ajudamos as famílias a garantir que seus filhos estarão na escola, diminuindo 

suas dificuldades financeiras. Também existe o quesito emocional, já que em contato com a 
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comunidade os refugiados se sentem bem-vindos, se sentem parte dali. E ainda há a questão 

de recompensar os dois melhores alunos, o que sem dúvida fará com que eles se dediquem”, 

aponta. 

Para participar da campanha, apoiada pelo Consulado da Ucrânia e Representação 

Central Ucraniano-Brasileira, é possível realizar uma doação direta em dinheiro ou aderir aos 

materiais oficiais da campanha – um distintivo e/ou adesivo.  

 

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. 

 

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 2015, contou com um contingente de 82.891 escoteiros, nos quais 19.781 

são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 637 cidades brasileiras, somando um total de 

1.291 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. 

 


