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 Safe From Harm é um conjunto de ações 
projetadas para garantir que todas as pessoas 
envolvidas no escotismo sejam responsáveis e 
comprometidas em proteger crianças e jovens 
dentro ou fora do Movimento, para que todos 
possam se sentir seguros, a qualquer momento.

Por mais de 100 anos, a existência bem 
sucedida do Escoteiro tem sido baseada no fato de 
que assumiu a responsabilidade de fornecer um 
ambiente seguro para crianças e jovens, para 
apoiar seu desenvolvimento. A relação entre 
jovens e líderes adultos proposto por Baden-
Powell e o foco na formação de líderes têm sido 
pilares fundamentais que ajudam o Scouting a 
manter sua atratividade para os jovens e manter a 
qualidade e consistência no Movimento.

Em vários países, o WOSM tem sido pioneiro 
neste campo e tem muitos exemplos de contribuir 
para melhorar a política e a prática em outras 
organizações juvenis e, em alguns casos, 
pressionando seus governos a tomar medidas 
pela segurança dos jovens.

SAFE FROM HARM



Todos os adultos também são encorajados a completar o treinamento on-line 
Keeping Scouts Safe from Harm.

Clique no computador e veja a página, ou acesse pelo link: scout.org/safefromharm

Tópicos em destaque que podem ser encontrados na página: 

1 - Seis Dicas para ficar seguro do dano on-line

2 - Política Mundial de Segurança de Danos

3 - Proteção de crianças e jovens em tempos de Covid-19

4 - Ferramenta de autoavaliação do Save From Harm

5 - Kit de Ferramentas anti-bullying

6 - Diretrizes de proteção on-line para crianças

Conheça também as cartilhas nacionais sobre o assunto

Adaptação e Revisão:

Beatriz Moreira
Marcelo Fernandes

Aprovação:

Renato Galves - Diretor Regional de Métodos Educativos

Safe From Harm

Fi
ch

a 
Té

cn
ic

a 
4

6

02

https://www.scout.org/safefromharm

