VOCÊ LEMBRA
DO ESCOTISMO?
Se você tivesse sido escoteiro, as
suas lembranças pessoais do Escotismo
podem ter ficado esvanecidas um pouco ao
longo dos anos, porém você sabe que os
valores e os conhecimentos adquiridos então,
continuam vivendo em você ainda hoje.
Há coisas que a gente nunca
esquece, tais como habilidades práticas que
ainda aplicamos. Trabalhar com os outros e
respeitá-los. Divertir-se ao ar livre ao mesmo
tempo aprendendo a cuidar do meio ambiente.
Estes são apenas pequenas partes do legado do
Escotismo.
O Escotismo continua crescendo nunca parou de crescer – e está ajudando
jovens em toda a face da terra a enfrentar os
desafios de hoje e preparar-se para uma vida
responsável como adultos.
O Escotismo é receita simples: consiste em misturar
um monte de diversões com abundância de atividades ao ar livre, ao
mesmo tempo em que se acrescentam de forma gradativa
habilidades escolhidas para cada faixa etária da criança. Ao longo do
Escotismo, tudo funciona assim. Aprender a sentir e assumir a
responsabilidade no mundo de hoje e ficar preparado para o mundo
de amanhã.

DESAFIOS ENFRENTADOS

PELOS JOVENS

Drogas, lares de pais/mães solteiros/as, trabalho
e meio ambiente de futuro incerto, são precisamente
alguns dos problemas contemporâneos enfrentados
pelos jovens.
A escola por ela mesma não fornece às crianças
suficiente educação para a vida de adulto. Em alguns
países os jovens tem pouco ou nenhum acesso à escola.
Mais do que nunca, o Escotismo tem um papel vital na tarefa de educar
cidadãos de amanhã.
Jovens não preparados para suportar e assimilar as pressões podem
desenvolver uma intensa frustração, uma sensação de que não há futuro.
Podem sentir-se tentados a recorrer à violência, às drogas ou outras formas de
abuso através de substâncias, afastando-se de relações sociais.
Algumas observações hoje:
Þ Há um certo período da adolescência na qual os jovens tem
a maturidade e as habilidades físicas do adulto, porém não são capazes de
representar um papel significativo na sociedade.
Þ Lidar com importantes transições na vida, tais como
escolher uma carreira ou mudar de emprego, desenvolver relacionamentos,
estabelecer uma família, tudo isto requer o aprendizado de como lidar com
essas situações.
Þ Maior número de divorciados e mães que trabalham com
crianças pequenas requer a reestruturação das relações sociais. Crianças
abandonadas e sem lar, são problemas em muitos lugares.
Þ Um mundo em rápida mutação precisa de pessoas para
desenvolver a capacidade de inovar, resistindo a pressões e quando necessário,
de discordar de pontos de vista que desencorajam a atitude criativa e
responsável. O jovem deve formar o seu próprio conjunto de valores, que
haverão de guiar as suas decisões na vida.
Um mundo que “encolhe” significa que o nosso futuro está
sendo formado por coisas além dos nossos limites. A degradação do meio
ambiente, mudanças políticas e sociais em um pais tem influências de impacto
sobre a vida dos outros.

O Jovem é especialmente sensível a tudo isto. Eles
experimentam e avaliam o seu respeito por outras culturas e sociedades com a
sua própria incerteza sobre que espécie de mundo irão herdar.
Þ Muitos adultos carecem das atitudes e das habilidades
necessárias para as relações com jovens que querem ser escutados, aceitos e
respeitados como pessoas.
“ O Escotismo ajuda a enfrentar estes desafios.

“

QUE É O ESCOTISMO HOJE?
Educação Para a Vida: O Escotismo complementa a escola a família,
preenchendo necessidades que não tenham sido atendidas por elas. O
Escotismo desenvolve o conhecimento de si mesmo, a necessidade de explorar
para descobrir o que V. realmente deseja saber.
Þ * Um movimento para jovens: O Escotismo é um movimento... em
marcha. Evoluindo e adaptando-se em todas as partes segundo as condições
locais, servindo às necessidades locais.
Þ * Internacional: Há organizações reconhecidas
do Escotismo em mais de 146 países e territórios.
Þ * Crescendo: Em forma global, o Escotismo
jamais deixou de crescer desde a sua fundação em
1907. Hoje, há mais de 25 milhões de membros meninos e meninas. O Escotismo duplicou o número de
participantes nos últimos 20 anos; muito desse
crescimento
encontra-se
nos
países
em
desenvolvimento. Com o passar dos anos congregaramse no mínimo 250 milhões de escoteiros.
Þ * Aberto a Todos: O Escotismo está aberto a
todos, sem diferenças de raças, credos ou sexo, em
concordância com o propósito, princípios e método concebido pelo seu
fundador, Robert Baden-Powell.
Þ * Diversão com um Propósito: Através da recreação e da aventura, o
Escotismo consegue o seu propósito para ajudar a gente jovem a se
desenvolver física, intelectual, social, espiritual, criativa e afetivamente.
Þ * Um desafio para Adultos: Uma oportunidade para ajudar os jovens.
Uma forma para melhorar a compreensão entre as gerações. Nesta atividade é
proporcionado aos lideres adultos um valioso treinamento e experiência, para
adicioanar ao seu desenvolvimento pessoal.
Þ * Voluntariedade: Os escoteiros e escotistas devem fazer a sua
escolha para filiar-se ao Escotismo... e decidem quando, no relativo, a
sua saída.
Þ * Apolítico, não-governamental: O Escotismo não representa e não
deve representa nenhum partido nem organização política. Contudo, os
escoteiros são orientados para contribuir construtivamente para sua
comunidade e para seu pais.

Escotismo é...
Um método:
- para assumir um compromisso pessoal - com relação a
um simples código de vida, baseado sobre o conceito de sempre
fazer o melhor: A promessa e a lei escoteira.
- para aprender fazendo - através da ativa participação
com os demais.
- para trabalhar em pequenos grupos - em patrulhas
para desenvolver a liderança, habilidades em grupo e
responsabilidade individual.
- para um programa estimulante - atividades
progressivas baseadas nos interesses da gente jovem. Atividades
em contato com a natureza.
Um código de Vida:
- uma dimensão espiritual - um compromisso na procura
do valor espiritual da vida além do mundo material.
uma
dimensão
social
participando
no
desenvolvimento da sociedade, respeitando a dignidade dos outros
e a integridade do mundo natural. Proporcionando a paz local,
nacional e internacional, a compreensão e a cooperação.
- uma dimensão pessoal - desenvolvendo um senso de
responsabilidade pessoal e estimulando o desejo por uma
responsável expressão de si mesmo.

QUE FAZEM OS ESCOTEIROS
NOS DIAS DE HOJE ?
Os Escoteiros estão engajados... enfrentando verdadeiras necessidades.
Os Escoteiros trabalham com outros na comunidade para alcançar objetivos
de interesse mútuo. Trabalham com amigos, vizinhos, lideres comunitários e com
outras organizações.
Muitos trabalham na cooperação bilateral entre escoteiros em países em
desenvolvimento e industrializados.
O Escotismo, por sua real definição, requer dos seus membros o
engajamento nas suas comunidades.
Embora o objetivo educacional do Escotismo a longo prazo é o
desenvolvimento completo dos jovens, o engajamento de um escoteiro ou de uma
escoteira na sua comunidade, pode trazer benefícios imediatos, úteis e visíveis à
mesma.
Os escoteiros estão engajados em:
Proteção Ambiental
* Atmosfera
* Recursos de água fresca
* Proteção costeira
* Produtos químicos
* Reciclagem
* Desertificação
* Proteção da vida silvestre
* Florestas

Moradia
* Fogões para cozinhar
* Moradias de baixo custo
* Mecanismos para a poupança
de combustivel
* Playground para crianças
* Secadores com energia solar

Promoção da saúde
* Saúde infantil
* Deficiências físicas
* Cuidados primários de sáude
* Educação relativa a AIDS
* Águas saudáveis
* Desnutrição
* Educação contra o abuso de drogas
* Educação para a vida em familia

Alimentação
* Granjas pesqueiras
* Criação de gado
* Melhoramento chacareiro
* Apicultura
* Plantações de árvores frutíferas e
de vegetais
* Nutrição

Direitos

* Crianças em institutos tipo FEBEM
* Refugiados
* Prevenção contra o abuso de crianças
* Crianças de rua

Empregos
* Treinamento vocacional
* Centros de artesanato
* Cooperativas
* Criação de emprego
* Apoio à escolha da carreira

Capacidade de ler e escrever
* Abandono da escola
* Leitura
* Escrita
* Capacidade para ler e escrever

TRAZENDO UM MELHOR
ESCOTISMO PARA UM MAIOR
NÚMERO
DE JOVENS
Num movimento de voluntários, como o Escotismo, o crescimento é
uma prova de saúde e qualidade.
Em quase todos os países há um potencial para servir a um maior
número de jovens, especialmente àqueles que estiverem em difíceis circunstâncias.
Existe uma necessidade - obrigação moral - para que o Escotismo
esteja à disposição de jovens que ainda não tiveram este benefício, particularmente
daqueles em situação de risco. Em alguns países, industrializados ou em desenvolvimento,
um em cada quatro jovens é escoteiro; em outros, menos de um em cem é escoteiro. Em
alguns países não há Escotismo.
A Conferência Mundial Escoteira, a Assembléia Geral do Escotismo,
desenvolveu uma estratégia para o melhoramento e o crescimento do Escotismo. Lideres de
todas as organizações escoteiras nacionais assumiram o solene compromisso para
estabelecer planos para melhorar a qualidade do Escotismo nos seus Países e para o seu
crescimento.
As chaves para o Sucesso:
- Melhorar o Escotismo. Oferecer um programa que seja de importância para
o interesse local e represente um apelo para os jovens.
Tornar o Escotismo mais disponível. Achar, motivar e treinar líderes para
trabalhar com os jovens. Construir uma infra-estrutura adequada de lideres voluntários e
profissionais a níveis mundiais, nacionais e locais.
- Ter um definido desejo para responder às necessidades de um maior
número de jovens.
Desafios especiais:
- O Escotismo na natureza e no meio ambiente tem sempre levado os
escoteiros ao contato com a natureza e os escoteiros tem estado ativo desde há muito tempo
no aprendizado e na proteção da mesma. Hoje a preocupação pela ecologia é ainda maior e
os escoteiros tem condições de realizar muito mais.
- Europa Central e Oriental. Com o colapso do Comunismo, o Escotismo está
rapidamente emergindo novamente e ficando estabelecido em toda Europa Oriental e
Central, onde existe uma clara necessidade para formar cidadãos responsáveis.
- A África, a América Latina e o Mundo Árabe também estão precisando de mais
Escotismo para preparar os líderes de amanhã, e para melhorar a qualidade de vida.

ESCOTISMO MUNDIAL

A Organização Mundial do Movimento Escoteiro é
uma organização internacional, não-governamental, composta por suas
organizações Escoteiras Nacionais reconhecidas. Tais organizações tem
mais de 25 milhões de escoteiros e líderes em mais de 146 países e
territórios.
A Organização Mundial do Movimento Escoteiro é uma
Organização Mundial, como os seus membros nacionais, é dirigida por
voluntários dedicados, originários do mundo inteiro, os quais recebem
suporte de um pequeno grupo de profissionais experientes.
O secretariado da Organização é o Escritório Escoteiro Mundial
(Worl Scout Bureaul), além dos seus deveres estabelecidos segundo a
sua Constituição, fornece muitos outros serviços às organizações
escoteiras nacionais, desde a sua sede em Genebra (Suíça) como em

seus seis escritórios regionais, Região Interamericana, Região
Européia, Região Africana, Região Ásia Pacifico, Região Árabe e Região
Euro-Ásia .
A Fundação Escoteira Mundial é parte integrante do Escotismo
Mundial. É o seu propósito ajudar a Organização Mundial Escoteira,
fornecendo-lhe parte dos meios financeiros necessários para o apoio e
o crescimento do Escotismo a nível Mundial.
A fundação obtêm contribuições de indivíduos, corporações,
fundações e governos. Este apoio ajuda a garantir a continuidade, a
independência e o desenvolvimento adicional do Escotismo no mundo
inteiro.
A Diretoria da Fundação, sob liderança ativa do seu Presidente
Honorário, a S.M. o Rei Carlos XVI Gustaf da Suécia, inclui
proeminentes empresários e lideres escoteiros vindos de todos os
continentes e de mais de uma dúzia de Países. Três membros “exofício” da Diretoria representam a Organização Mundial do Movimento
Escoteiro.
Cooperação com outras organizações. A Organização Mundial do
Movimento Escoteiro trabalha conjuntamente com muitas outras
organizações internacionais, as que compartilham o interesse na
educação e no bem-estar dos jovens.
Estas incluem a Associação Mundial das Girl Guides e Girl Scouts
as que compartilham os mesmos princípios fundamentais estabelecido
por Baden-Powell. Há 8 milhões de meninas e líderes em 112 países.
Na família das Nações Unidas, a Organização Escoteira Munidial
trabalha em conjunto com a UNICEF, UNESCO, o Programa das Nações
Unidas pelo Meio Ambiente, a Organização Mundial da Saúde e a
Organização das Nações Unidas para alimentação e a agricultura.
Existe uma ativa colaboração no campo da saúde do adolescente e da
criança, educação para ler e escrever, produção de alimentos, moradia
e meio ambiente. Através dos escritórios regionais do Movimento,
existe também a cooperação com muitas organizações regionais.
Existe trabalho conjunto com outras organizações não
governamentais, tais como a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho e o
Fundo Mundial pela Natureza.
Para essas organizações uma das forças do Escotismo é a sua
rede de “raízes populares”, as que podem fornecer um sistema de

comunicações extremamente efetivo para fazer chegar informações
importantes aos jovens homens e mulheres ao redor do mundo.
(Tradução integral da Obra: “Good Times - Good Values - Good Friends - Thank
Goodness For Scoutisng” da The World Organization of the Scout Movement and
the World Scout Fundation)
(Traduzido por: Heinz Loebl e Maria Dona VV- B - Loebl)
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