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15 anos da Rede de Jovens Líderes no Brasil

A REDE DE JOVENS

Somos a forma oficial de incentivo para que jovens de 18 a 
26 anos (pioneiros, escotistas ou dirigentes) estejam nos 
espaços de tomada de decisão do Movimento Escoteiro nos 
diversos níveis (local, regional, nacional e internacional).

Trabalhamos para que os jovens estejam qualificados, 
capacitados, com confiança e oportunidades para estarem 
ocupando importantes espaços de liderança e decisão no 
Movimento, garantindo um Escotismo cada vez mais 
aderente à sociedade!

NÚCLEO 2015/2016

Daniel Santiago – Comunicador
Davi Carvalho– Coordenador
Junior Pimentel– Comunicador
Pedro Tadeu – Coordenador

Facebook - redejovenslideresrj
E-mail - rederj@escoteirosrj.org.br

SE VOCÊ QUER SER O PROTAGONISTA DE UM 
ESCOTISMO CADA VEZ MELHOR, VENHA PARA A 
REDE DE JOVENS LÍDERES - RJ!

PALAVRAS INICIAIS

A Rede de Jovens Líderes – Rio de Janeiro chega ao fim do 
atual mandato com muita alegria e extrema satisfação pelo 
dever cumprido. 

Não é só um sentimento de que alcançamos o que 
pretendíamos, mas sim a tradução disso em números, 
resultados, dados e estatísticas extremamente favoráveis. Não 
são poucas as metas batidas, resultados históricos alcançados, 
projetos implementados pela primeira vez no estado e o 
alcance de nossas atuações sendo expandidas dia após dia.

Temos buscado através do nosso fio condutor, o 
“Empoderamento Juvenil”, levar o impacto da Rede para 
cada vez mais pessoas e a realização do propósito de que 
cada vez mais jovens estejam nos espaços de tomada de 
decisão do Escotismo, acreditamos que esse é o caminho 
para um Movimento Escoteiro com crescimento 
permanente e de forma sustentável.

Com toda certeza não chegaríamos até aqui sem 
planejamento, foco em resultados, uma equipe 
extremamente qualificada e apaixonada pelo que faz, além 
de uma visão clara do nosso propósito.

Mas também não podemos de forma nenhuma deixar de 
agradecer os que já passaram pela Rede e fizeram seu 
melhor possível, os diversos parceiros de fora do movimento 
e principalmente a cada membro juvenil ou adulto que 
direta ou indiretamente ajudou a construir a nossa história.

Esses são os verdadeiros responsáveis pelo sucesso já 
alcançado e serão também pelos muitos que ainda virão!

O EMPODERAMENTO JUVENIL

“Escotismo é um Movimento de jovens, auxiliado por 
adultos; não é um Movimento para jovens administrado só 
por adultos. Desta forma, Escotismo oferece o potencial 
para uma comunida de de jovens e adultos, trabalhando 
juntos em uma parceria de entusiasmo e experiência.”

(Princípio da Política de Envolvimento de Membros Jovens 
na Tomada de Decisões)

RESULTADOS ALCANÇADOS

A transparência é obrigação de toda gestão, expondo seus 
resultados ao conhecimento de todos, para ser cobrada e 
criticada constantemente por melhores resultados!

- Prêmio Nacional Rede Padrão: OURO – Pela 1ª vez na 
história do RJ (a ser validado pela Nacional);
- Grupos presentes nos eventos da Rede em 2015: 26%  
Meta 2016: 60%;
- Grupos destaque em participação:  82 Grupo Escoteiro 
Castello Branco e 88 Grupo Escoteiro Atol das Rocas;
-  A Fanpage aumentou em 350% o número de interações;
- Banco de dados da rede aumentou de 15 registros de 
Jovens do RJ para 355;
-  Informativo virtual “O que é a Rede?” alcançando mais 
de 3.000 interações.



01) Patrimônio e Documentação

- Criação do livro ata de fóruns regionais e nacionais  
retroativo a 15 anos;
- Pesquisa, resgate e criação do livro de registro de eventos 
- retroativos de 15 anos;
- Criação do livro de honra, resguardando a memória de quem 
contribuiu para a rede - retroativo de 15 anos (em curso);
- Criação de um manual de gestão da Rede – RJ, garantindo 
a gestão do conhecimento (em curso);
- Criação do manual de comunicação da Rede RJ;
- Resgate de metade dos troféus da Rede; 

02) Fortalecimento da Rede e bandeiras

- Criação do “Pacto Jovem” com causas para que as chapas 
candidatas à diretoria da UEB-RJ se comprometam;
- Stand na Assembleia Regional;
- Entrevista com o Presidente da UEB Nacional replicada 
nacionalmente;
- Participação frequente nas reuniões de Diretoria Regional;
- Participação ativa nos espaços de discussão das demais 
redes do país;
- Criação das propostas para o Escotismo Melhor no RJ;
- Organização do Rede Debate “Diversidade: Como 
podemos combater preconceitos e promover o respeito no 
escotismo?”” elaborando ferramentas práticas para 
aplicação do tema;
- Solicitação para que a “UD Empoderamento Juvenil” faça 
parte dos cursos de formação;
- Criação da “Carta da Rede”: Texto de sensibilização para 
Dirigentes e Escotistas;
- Organização do bate-Papo das Chapas candidatas à 
diretoria regional.

03) Eventos & Participações

- 18 a 20/ ABR - São Bernardo, SP | Fórum Nacional da Rede 
de Jovens Líderes;
- 05/MAI | Desafio da Rede Nacional;
- 17/MAI | Ação de divulgação da Rede no Grande Jogo;
-27/MAI | Beleza que Educa – Benfica;
- 04 a 06/SET | Participação nas Conferências Municipais de 
Juventude em Niterói, Macaé e no Rio de Janeiro elegendo 
pela primeira vez um delegado pela cidade do Rio de Janeiro;
-21 E 22/SET - Salvardor-BA | Encontrão Nacional da Rede de 
Jovens Líderes – com ajuda de custo da UEB-RJ para 02 
participantes;
- 11/OUT | Participação em ação organizada pelo MPF 
relativo a campanha “10 medidas contra a corrupção”;
- 28/NOV e 05/DEZ – Escoteiros na Cruz Vermelha – Uma 
Ação por Mariana (MG);
- 19/DEZ | Mega Reunião de Lideranças Escoteiras (MoP + CIC 
+ Rede);
- 30/JAN | Apresentação da palestra “Empoderamento 
Juvenil e Jovens Líderes” na Indaba Regional;
- 19/03 | XVIII Encontrinho e Fórum da Rede;

04) Empoderamento

- Membros da Rede participando nos Grupos de Trabalho da 
Rede Nacional:
* Revisão dos Parâmetros;
* Comunicação;
* Revisão do Prêmio Rede Padrão;
* Rede Debate.
- Membro da Rede como delegado do Rio de Janeiro à 
Assembleia Nacional; 
- Membro da Rede nas equipes de organização do JOTI 
Nacional ;
- Membro da Rede no GT do CAN “Avaliação do Planejamento 
Estratégico Nacional”;
- Membro da Rede na EQFOR;

05) Projetos de Expansão e Gestão

- Elaboração do 1º Planejamento Estratégico da Rede de 
Jovens – RJ;
-  Elaboração de uma Biblioteca Virtual Escoteira;
- Calendário de atividades anuais previamente divulgado 
pela 1ª vez;
- Projeto Multiplicadores em Rede: Criando lideranças nos 
grupos e qualificando-os;
- Ferramentas criadas para divulgação de eventos, 
informativos, interação e vagas em projetos e grupos de 
trabalho: 
* lista de e-mails da Rede
* Grupo de WhatsApp
* Mural próprio no Escritório regional
* E-mail institucional
* Espaço no site regional
* Cartões de visita do núcleo
* Newsletter virtual
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