2º INFORMATIVO SOBRE O MÓDULO ESCOTEIROS DO MUNDO
A organização do III Moot Escoteiro Interamericano divulgou maiores detalhes a respeito do
Módulo “Escoteiros do Mundo” e a conquista da sua respectiva insígnia.
A respeito do assunto, lembramos que o projeto é individual e não é obrigatória a sua
apresentação. Porém, mesmo que não apresente um projeto e não tenha interesse na
obtenção do reconhecimento Escoteiros do Mundo, o participante irá com a sua equipe, no
período previsto para o seu Suyo (subcampo), a uma das comunidades indicadas pela
organização do evento para colaborar ou na execução de um projeto de algum participante,
ou na realização de um projeto da Associação Escoteira do Peru, ou de alguma outra
organização parceira, naquela comunidade.
Assim, e já tendo em vista a regulamentação futura no Brasil a respeito da concessão do
reconhecimento Escoteiros do Mundo, para a realização de projetos do Módulo Escoteiros do
Mundo no Moot, os participantes interessados deverão seguir, e ter em mente, as seguintes
orientações:
•

O reconhecimento Escoteiros do Mundo apenas poderá ser concedido no Brasil àqueles
que atuam no Ramo Pioneiro. Os que possuírem a partir de 21 (vinte e um) anos
poderão apresentar projetos para serem executados no Moot, porém, não farão jus à
conquista deste reconhecimento no Brasil.

•

Nos dias 23 e 24 de maio será realizada a capacitação virtual sobre o
“Escoteiros do Mundo” e as ferramentas necessárias para execução da fase de
descobrimento.

•

Os projetos para o Módulo Escoteiros do Mundo devem ser encaminhados até o dia
31 de maio para o e-mail programa.moot@scout.org.pe com o assunto
“Proyecto SdM/Moot 2018”. Mesmo aqueles que não se manifestaram
anteriormente a respeito do interesse de apresentação do Projeto, poderão encaminhar
projetos neste momento.

•

O projeto poderá ser escrito em português, inglês ou espanhol e deve ser encaminhado
conforme o modelo que segue anexo a este informativo.

•

Os projetos recebidos serão avaliados pela coordenação do Módulo Escoteiros do
Mundo, tendo como critério fortalecer os projetos já desenvolvidos em cada uma das
comunidades selecionadas. Este critério será utilizado, até mesmo, como meio de
colaborar com o financiamento e apoio do projeto apresentado pelo participante do
Moot.

•

Os projetos aprovados serão anunciados até o dia 04 de junho diretamente àqueles
que tiverem a sua proposta aprovada. A partir desta resposta, o participante passará
a manter contato direto com a coordenação do módulo para comunicação e
acompanhamento do projeto.

•

Os Pusaq de cada equipe serão incluídos em um grupo do Facebook dedicado a
repassar informações a respeito do Módulo Escoteiros do Mundo.

•

A etapa de descobrimento do reconhecimento Escoteiros do Mundo contempla a
capacitação em projetos, a solicitação de informação e a constante participação do
jovem no processo acompanhamento para a elaboração do projeto final.

•

Ao final do Moot será elaborado um informe à União dos Escoteiros do Brasil, no qual
serão mencionadas as horas, de cada participante, na etapa do descobrir, explorar e
planejar e na etapa do voluntariado, para que possa ser avaliado o aproveitamento na
concessão do reconhecimento Escoteiros do Mundo. As horas da fase do descobrir,
explorar e planejar poderão ser aproveitadas para a conquista do reconhecimento. Já
no que diz respeito às horas referentes à etapa do voluntariado, as horas trabalhadas
durante o Moot, via de regra, não serão aproveitadas, uma vez que as 80 (oitenta)
horas de trabalho voluntário devem se referir a um único projeto e o período do Moot
não permitirá o alcance dessa quantidade de tempo de voluntariado.

•

A participação em um projeto de serviço pode gerar a concessão de uma insígnia
especial, diversa do reconhecimento Escoteiros do Mundo, a ser concedida pela
organização do III Moot Escoteiro Interamericano.
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