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Open Call aos representantes Juvenis
Quer ser um dos próximos representantes juvenis da Organização Mundial do Movimento Escoteiro (WOSM)?
Candidate-se para participar da rede de representantes juvenis que pretende elevar o
impacto do Movimento Escoteiro no advocacy. Isto se dará através de um treinamento
técnico focado em construir capacidades para o nível nacional, regional e global a fim de
entender e advogar pelos posicionamentos do Escotismo Mundial em áreas-chave para
a organização. Além disso, acompanhar e participar de processos-chave e compartilhar
a história do escotismo em fóruns estratégicos. Existem múltiplos caminhos de advocacy
que os representantes juvenis podem se inserir ativamente, seja advogando por políticas
em nível nacional ou representando o Escotismo Mundial nas Nações Unidas ou plataformas regionais.
Os representantes selecionados deverão participar de um treinamento de uma semana,
entre 31 de Outubro e 6 de novembro de 2019, em Mascate, Omã. Os participantes
receberão um conteúdo introdutório sobre advocacy, técnicas de apresentação em
público, processos-chave, assim como sobre as estruturas da OMME, seus programas
e parceiros. Os representantes juvenis terão idade entre 18 e 27 anos, virão de todas as
regiões do mundo e deverão se manter ativos na função por três anos após o treinamento. Os interessados serão encorajados a fazer sua candidatura antes de 15 de agosto
de 2019. Após a seleção dos candidatos aprovados, o Comitê Escoteiro Mundial solicitará
o consentimento das Organizações Escoteiras Nacionais.
Perfil do participante:
• Escoteiros ativos em sua OEN que tenham entre 18 e 27 anos de idade no momento
da candidatura;
• Estar interessado em seguir processos institucionais-chave em nome do Escotismo
Mundial e representar o Escotismo Mundial nesses processos;
• Ter interesse ou experiência em processos políticos de juventude e ou relações midiáticas;
• Estar disponível para participar de eventos-chave para processos relevantes e comprometimentos relacionados;
• Ser fluente no inglês. Proficiência em outro idioma de trabalho da OMME (árabe, francês,
russo, espanhol) será uma vantagem;
• Ter um perfil no scout.org. Se você ainda não tem, por favor crie um em
https://www.scout.org/register
• Estar apto para participar de um treinamento entre 31 de outubro e 6 novembro.
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Responsabilidades dos representantes juvenis selecionado:
• Representar a WOSM externamente;
• Ter uma função operacional na implementação da Visão 2023 e da Estratégia de Parcerias Estratégicas e Comunicações, sendo os líderes e defensores das principais iniciativas
educacionais do movimento da juventude no nível mundial;
• Dedicar duas horas semanais para suas atribuições;
• Estar disponível para um diálogo contínuo com os representantes da juventude;
Os candidatos serão selecionados baseados em:
• Qualificações e elegibilidade dos requisitos;
• Interesse em Relações Internacionais, influência em decisões políticas, participação
juvenil e representação do escotismo para públicos externos;
• Indicação da capacidade do candidato em efetivamente representar a OMME para diferentes públicos e em um número diverso de possibilidades.
Entre no link e faça a sua inscrição: https://www.surveymonkey.com/r/TT5RGRV
Todos os candidatos serão examinados por um processo avaliativo que incluirá ambos os
níveis regional e global do escotismo. Muitos interessados de uma mesma OEN poderão
se candidatar, contudo, para o processo seletivo a distribuição e a representatividade
geográfica serão levadas em consideração.
Para esclarecer suas dúvidas ou perguntas referente ao open call, contate Annie
Weaver, gerente sênior de parcerias e advocacy pelo e-mail: annie.weaver@scout.org
e Martin Meier, Unidade de Liderança em Advocacy da CSP e Parcerias pelo e-mail:
martin.meier@scout.org (ambos em inglês).

