CHAMADA ABERTA
PARA UNIDADES
ESCOTEIRAS LOCAIS
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O QUE
ÉA
INICIATIVA?

Os Escoteiros do Brasil passam
a somar esforços com a iniciativa Todos pela Saúde, com o
objetivo de promover ações de
sociabilidade para a produção
conteúdos e interações ao vivo
em ambiente virtual para integrar os jovens e voluntários do
Movimento Escoteiro e idosos
residentes em Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPIs).
Sabemos que em tempo de
distanciamento social, diversos atores sofreram impactos nas suas dinâmicas, dentre
eles idosos residentes de ILPIs

que desde Março não recebem visitas ou tem contato com pessoas para além
dos profissionais que os
acompanham,
pensando
nisso nasce o projeto, afim
de usar a tecnologia como
aliada a reduzir distâncias,
oferecendo um relevante
de momento de troca entre
nossos/as jovens, adultos/
as voluntários/as e idosos/
as, ressaltando a importância do trabalho comunitário e reforçando os laços de
fraternidade.
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O projeto Todos pela Saúde
soma 620 ILPIs distribuídas em
mais de 20 estados brasileiros.
Em linhas gerais a ação possibilita formas de interação entre jovens escoteiros e idosos
residentes de ILPIs de todo o
Brasil, diminuindo distâncias e
criando momentos especiais
mesmo em meio à pandemia.
A ação além do seu relevante impacto social, colabora no
processo educativo, por meio
do desenvolvimento de competências e habilidades. Além
de inovação nas dinâmicas e
rotinas das Unidades Escoteiras Locais durante a pandemia.

colabora no processo
educativo, por meio
do desenvolvimento
de competências e
habilidades.
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FORMATOS
DE
INTERAÇÃO

Jovens e Adultos podem interagir com idosos considerando
as seguintes dinâmicas:
- Interações previamente gravadas: Gravação de conteúdo
(vídeos) que tem por objetivo
propor interação e oferecer aos
idosos/as momentos de distração, divertimento e inovação
em suas rotinas durante o período de distanciamento social.
Os vídeos podem conter diferentes temas e propostas.

Mais informações podem ser
acessadas no site: escoteiros.
org.br/todospelasaude/
- Interações em tempo Real:
Chamadas de vídeos com as
ILPIs em que jovens e adultos
voluntários propõe diálogos/
desenvolvimento de atividades
com idosos em tempo real.
Informações sobre a dinâmica
das interações em tempo real
podem ser encontradas ao longo desse informativo.
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QUEM PODE
PARTICIPAR?
Podem participar Unidades
Escoteiras Locais – Grupos
Escoteiros e Seções autônomas de todo o país, considerando que todos os participantes
estejam registrados no ano de
2020.
A participação independe de
números de interessados, não
havendo quantidade mínima,
no entanto é necessário que
a diretoria e/ou responsável
pela UEL disponha sempre de
um adulto para acompanhar os
jovens menores de 18 anos.
Pioneiros e Clãs não precisam
de acompanhamento durante
a ação.

COMO
PARTICIPAR?
Para participar é necessário
preencher o formulário: no link
escoteiros.org.br/todospelasaude/ e fazer a indicação do
contato referência da iniciativa, indicar a quantidade de
interessados, ramos envolvidos, horários e dias disponíveis
para a participação e demais
informações que constam no
formulário.
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A partir das indicações de dias
e horários preenchidos no formulário de participação pelas
UELs, serão indicadas as ILPIs
aptas a receber as interações.
As ILPIs serão indicadas de
maneira aleatória aos Grupos
Escoteiros, pela equipe coordenadora do projeto na dinâmica de montagem das agendas,
considerando alguns fatores,
tais como:
- Regionalidade;
- Número de envolvidos;
Identificada a ILPI que recebera a iniciativa, entraremos em
contato com a UEL para alinhamento dos detalhes de participação e envio do link para a
interação.

COMO VAI
FUNCIONAR
A AÇÃO?

Dessa forma,
reforçamos que é de
grande importância
o comprometimento
com a indicação da
real possibilidade de
participação das UELs
nos horários indicados.
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MATERIAIS
DE APOIO

Durante a segunda semana de
setembro será disponibilizada
material de apoio as UELs, que
conterá:
- Guia de Dicas
- Manual de boas práticas para
interação com idosos e idosas,
que conterá informações sobre
os diferentes graus de dependência dos idosos residentes
de ILPIs,
- Dicas sobre bom uso de
recursos tecnológicos, bem
como, melhores formas de
se comunicar considerando o
público da ação;
- Caderno de Atividades,

- Sugestão de fichas de atividades, que foram pensadas
considerando as características do público alvo e os diferentes ramos do movimento
escoteiro, material esse que
busca facilitar os processos de
interação das UELs com as ILPIs.
DÚVIDAS E MAIORES
INFORMAÇÕES
Para o caso de dúvidas, dificuldades de acesso ao formulário
ou necessidade de maiores
informações, entrar em contato
pelo email: projetos@escoteiros.org.br.

