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“As pessoas não fazem viagens. As viagens fazem as pessoas.”

O Escotismo é uma oportunidade que crianças e jovens dispõem
para viverem uma aventura incrível, com experiências únicas
baseadas em um Programa Educativo exclusivo e uma Promessa e
Lei que preparam e servem para a vida. Essa experiência inicia em
uma pequena célula: seja uma Matilha em Alcateia, uma Patrulha na
Tropa Escoteira e na Tropa Sênior ou uma Equipe de Interesse no Clã
de Pioneiros, essa vida em equipe é valiosíssima.

Seção ou seu
Essas vivências que podem ir para além de sua Sessão
Grupo Escoteiro, ou atividades Distritais, Regionais até mesmo
Nacionais. Que tal experimentar outras maneiras de entender,
pensar e agir fora de nossas fronteiras e vivenciar a dimensão
internacional?
Os Escoteiros do Brasil, apresentam o PROJETO APROXIMA, que
objetiva oportunizar o intercâmbio com membros do Movimento
Escoteiro de outros países. Outras culturas, outros idiomas (ou
outros sotaques de nosso idioma), incríveis e inesquecíveis
aventuras te esperam. Evidentemente existem regras e exigências a
serem cumpridas, mas certamente será uma experiência que valerá
a pena. Aproxime-se de irmãos de ideal mundo afora e seja um
aventureiro internacional.

Boa Aventura e Sempre Alerta!

Viera Garcia
Alessandro Garcia
Vieira
Diretor Presidente

"A diversidade cultural é uma força motriz para o desenvolvimento, não apenas em
termos de crescimento econômico, mas como meio de ter uma vida intelectual, afetiva,
moral e espiritual mais enriquecedora. Essa diversidade é um componente indispensável
para reduzir a pobreza e atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável ". UNESCO

Os Escoteiros do Brasil, há muitos anos, têm fortalecido a
dimensão internacional através de atividades de formação e
intercâmbio realizadas em colaboração com outras
Associações Escoteiras Nacionais (NSOs), que, na maioria dos
casos, culminam com a assinatura de acordos de colaboração
com várias organizações ou NSOs, sendo atualizados
periodicamente. Além disso, existem hoje muitas outras
possibilidades no mundo para que um escoteiro possa ir ao
exterior ou participar de atividades de âmbito global, tais como:
Jamborees, Moots, Voluntariado nos Campos Escoteiros, etc.
O Aproxima é uma iniciativa da Equipe Nacional de Relações
Internacionais, cujo propósito é oferecer aos jovens escoteiros
brasileiros entre 16 e 21 anos a oportunidade de conhecer
outras culturas, aprender novos idiomas e ampliar seus
horizontes por meio de um intercâmbio de curta duração.

Quais são os benefícios?
Os participantes têm a oportunidade de:
•
Desenvolver suas habilidades de liderança e relações
pessoais;
•
Conhecer novas culturas e idiomas;
•
Fazer amizade com jovens escoteiros de outros países;
•
Tornar-se cidadãos globais.

Quem pode participar?
Este programa destina-se a jovens entre 16 e 21 anos
incompletos, devidamente registrados nos Escoteiros do Brasil,
que, por algumas semanas, vão ao exterior para viver a
aventura de ser escoteiro em uma cultura diferente,
hospedados e convivendo com uma família escoteira
estrangeira.

Em que consiste?
O Aproxima é apenas uma oportunidade oferecida aos jovens,
que terão a possibilidade de desfrutar de uma estadia no
exterior para se juntarem a um grupo escoteiro e uma família
escoteira anfitriã durante esse período.
Esta oportunidade permitirá aos participantes experimentar um
compromisso diferente, fortalecendo seu senso de
pertencimento à Fraternidade Escoteira Mundial e favorecendo
processos de integração, troca de experiências e ideias,
desenvolvimento pessoal, amizades, etc.
A estadia será de 2 a 4 semanas, dependendo da
disponibilidade da família anfitriã e do participante. Este
período geralmente é estruturado incluindo excursões, estadia
em casas de família ou acampamento no período do
intercâmbio, de acordo com a disponibilidade do local e da
família participante.

Quanto custa participar?
Hospedagem e alimentação são cobertos.
intercambistas são responsáveis por:

Os

jovens

•
Passagem aérea (ida e volta);
•
Seguro-viagem;
•
Despesas com passaportes e vistos;
•
Gastos pessoais durante o intercâmbio e qualquer viagem
ou excursão adicional não programada pela família acolhedora.

Como posso me inscrever?
•
Você precisa ter de 16 a 21 anos incompletos;
•
Estar devidamente registrado em sua unidade local;
•
Preencher a ficha de seleção do Projeto Aproxima;
•
Participar das etapas de seleção conforme os editais
específicos publicados pela Equipe Nacional de Relações
Internacionais.
Para saber quais opções estão disponíveis e obter mais
informações sobre o processo seletivo, verifique os boletins
específicos do Aproxima publicados nos canais oficiais dos
Escoteiros do Brasil ou contacte a Equipe Nacional de Relações
Internacionais.

Quero ser uma família anfitriã
Hospedar um intercambista é uma excelente experiência. As
famílias anfitriãs oferecem estadia e compartilham seu dia-a-dia
com os participantes do programa, envolvendo-os em
atividades familiares, comunitárias, escoteiras e culturais. Todas
as famílias passam por triagem e treinamento.

Quais os requisitos para hospedar um
intercambista?

•
Participar do processo de seleção da Equipe Nacional de
Relações Internacionais;
•
Possuir um local adequado para receber um(a)
intercambista. Um quarto compartilhado com outro membro da
família com idade similar ao intercambista é um exemplo de
forma de acolhida;
•
Ter domínio de língua estrangeira (inglês ou espanhol)
suficiente para conseguir comunicar-se adequadamente com
o/a jovem intercambista;
•
Possuir membros da família associados nos Escoteiros do
Brasil;
•
Ter condições de assumir custos de passeios e alojamento
do/da jovem intercambista durante seu período de acolhida.

