95º Grupo Escoteiro José Passos de Souza Júnior
Clã Hammen-Döin

Fórum Jovem 95

Ideia:
A ideia principal do Fórum Jovem é promover o
protagonismo jovem no escotismo. Fomentar o
espírito de liderança nos jovens a partir da troca de
experiência entre jovens, sobre temas pertinentes a
juventude e o movimento escoteiro. Tornar atraente
aos olhos do jovem o empoderamento de espaços
de discussão e debate a partir de sua participação
ativa, fazendo com que haja interesse na produção
de pensamento e soluções para pautas que
entornam a sua vida escoteira e não-escoteira.
Objetivos:
- Realizar a manutenção do método escoteiro e do
programa de cada ramo através da apresentação
dos mesmos de forma esclarecedora. Como está
funcionando cada seção, como deveria funcionar e
como podemos aperfeiçoar nosso trabalho;
- Ter um feedback sobre informações quaisquer que
a chefia e a diretoria queira extrair dos jovens;
- Criar debate em torno de temas jovens
solidificando os valores pregados pelo movimento
escoteiro;

Execução:

A aplicação dos temas, a conversa, as palestras
serão todas aplicadas por jovens. É uma forma de
haver uma liberdade do jovem expor sem hesitar o
que pensa, captarmos tudo que possa necessitar de
ser revisto ou polido para trabalhar com eles. Os
pioneiros por serem jovens, passado por varias
seções e até mesmo já tendo ajudado em atividades
são uma ótima alternativa para a realização do
trabalho nas seções na atividade. O modelo pode
ser aplicado de outras formas, experimentado e
refeito, desde que a atividade respeite a premissa do
protagonismo, liberdade e execução jovem-jovem. É
um momento de interação e troca de experiências
entre jovens exclusivamente.

Proposta:
Idealizamos dois fóruns por ano, um por semestre.
Um deverá funcionar principalmente para tratar de
temas de escotismo e a manutenção do seu
funcionamento e demandas jovens para com o
grupo escoteiro. O outro deverá funcionar
principalmente para tratar de um tema jovem
pertinente e atual. A ordem deverá ser aleatória e a
data divulgada de maneira a atrair os olhos dos
jovens para a atividade. Temas poderão ser
sugeridos por qualquer jovem ou chefe, e os jovens
poderão sugerir o tema do próximo fórum no fim de
cada fórum. Os jovens serão informados do evento e

encorajados a levar suas pautas próprias para que
sejam apreciadas e discutidas, para que possam
refletir sobre como progridem. É ideal que hajam
momentos com todos os jovens para debater temas
que interessem a todo o grupo e momentos onde
cada seção conversa entre si. Não é do intuito tornar
o fórum uma palestra aplicada pelos pioneiros para
outras seções, mas um momento onde os jovens
troquem experiências com jovens mais velhos e
mais novos de maneira horizontal. A organização
será feita pelo clã, mas o conteúdo dos fóruns
deverá ser apreciado pela chefia e caso necessário
aprovado/vetado em parte ou totalidade pela
diretoria do grupo. Em caso de veto total, caberá ao
clã desenvolver outra proposta. Se for infrutífera a
tentativa, a tropa sênior poderá ser convidada a
fazer uma proposta, ou aproveitar alguma anterior e
aplica-la.
É interessante que separem um tempo do fórum
para que haja um jogo ou jogos ou atividade onde
todas as seções participem juntas interagindo,
unindo mais os nossos jovens e os aproximando.
Ao fim da atividade será feito a cargo dos
organizadores do evento um relatório diagnosticando
problemas, as demandas e também pontos fortes de
todas as seções de maneira igualitária, a se entregar
a diretoria do grupo com o prazo de uma semana, e
o desfecho do fórum será trabalhado pela diretoria e

chefia conforme as possibilidades e realidade do
grupo.
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