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Os Escoteiros do Brasil, em apoio ao Unicef e à Viração, convida membros do Movimento Escoteiros/as a participar do ‘CHAMA NA SOLUÇÃO ‘.

O que é o Chama Na Solução?

O Chama Na Solução é uma iniciativa global criada pelo UNICEF e implementada no
Brasil pela Viração Educomunicação, com o apoio do PNUD, da Plan International e dos
Escoteiros do Brasil, que fomenta o desenvolvimento de projetos de impacto social criados por adolescentes e jovens. Nesta edição, podem se inscrever equipes interessadas
em trabalhar os seguintes temas:

- educação
- empregabilidade
- engajamento cidadão
O processo consiste em uma formação presencial de 21h sobre empreendedorismo social e design centrado no usuário oferecida para 10 equipes, culminando na concessão
de um capital-semente de R$4.000 para cinco delas. Após este período, será oferecida
mentoria continuada aos participantes, com atividades formativas e reuniões à distância, apoiando a implementação das iniciativas criadas durante a formação. Ao final do
processo, existe a possibilidade de participação na etapa de seleção global, na qual as
iniciativas serão analisadas por uma equipe de especialistas de diversas partes do mundo
para concorrer a um investimento de até US$20.000.
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Chama Na Solução é o nome dado aqui no Brasil para o Youth Challenge. No ano passado, a edição-piloto do projeto aconteceu em 16 países, incluindo o Brasil. Saiba mais
sobre as cinco equipes que selecionamos para receber capital-semente aqui e conheça
as finalistas globais, incluindo duas brasileiras, aqui. Em 2020, adolescentes e jovens de
outros 39 países se unem à iniciativa.

Quem pode se inscrever?
As inscrições podem ser feitas por equipes de 3 a 5 adolescentes e/ou jovens residentes
das regiões metropolitanas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte
e Curitiba. Os participantes precisam ter entre 14 e 24 anos e estar interessados em resolver problemas que sintam na pele e que tenham relação com os temas desta edição
(educação, empregabilidade e engajamento cidadão).
Não serão aceitas inscrições de equipes formalmente estabelecidas, com iniciativas já
em fase de implementação. O projeto prioriza a seleção de equipes que tenham clareza
em relação a um problema que gostariam de ajudar a resolver, mas para o qual ainda não
começaram a desenvolver uma potencial solução.

Há algum custo para o participante?
Não, em nenhum caso. Todos os adolescentes e jovens selecionados terão custeados
pelo projeto o transporte, a hospedagem e a alimentação, não havendo qualquer custo
para os selecionados.
AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS DOS ESCOTEIROS QUE DESEJAM SE INSCREVER:
As inscrições devem ser feitas pelo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekeoKSyXaXfEKt9zgowpxHypNpKMMdSx4XC4z8AsZFP329aw/viewform
Uma cópia das respostas do formulário deve ser enviada para o e-mail:
projetos@escoteiros.org.br até o dia 19/01.
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Cronograma
Abertura das inscrições: 20 de dezembro de 2019
Prazo-limite para as inscrições: 19 de janeiro de 2020 (domingo), 23h59
Oficina presencial: 12, 13 e 14 de fevereiro de 2020 (quarta, quinta e sexta), das 10h às 18h
Mentoria: a partir de fevereiro de 2020
Seleção global: julho de 2020

Contato
Em caso de dúvidas sobre o projeto, favor entrar em contato com Luiza Gianesella: (11)
98238-5998 / luiza@viracao.org e Elaine Souza: elaine@viracao.org
Para dúvidas relativas à comunicação, falar com Jéssica Rezende: (11) 3237-4091 /
comunicacao@viracao.org
Muito obrigada!

Realização:

Apoio:

