INTRODUÇÃO
O Mensageiros da Paz é uma iniciativa da Organização Mundial do Movimento
Escoteiro cujo intuito é o de inspirar milhões de jovens de todo o mundo a
trabalharem pelas suas comunidades, impactando-as positivamente, em prol da
Paz.
O conceito de paz se compara a três diferentes dimensões baseadas em nossos
princípios fundamentais definidos por nosso fundador.
1. A dimensão Pessoal: harmonia, justiça e equidade. Crescimento e
desenvolvimento pessoal por meio do service aos demais.
2. A dimensão de Comunidade: a paz como oposição à hostilidade, à violência e ao
conflito.
3. A dimensão Global: o bem-estar comum, o bem-estar social e as relações com os
demais e com o mundo. O distintivo dos Mensageiros da Paz visa reconhecer o(a)
escoteiro(a) que, através do seu envolvimento, participação e ação, contribuiu para
a Paz, numa ou mais das dimensões acima descritas, sendo um verdadeiro
Mensageiro da Paz!
O presente documento visa regulamentar a atribuição do distintivo do Mensageiros
da Paz nos Escoteiros do Brasil.
ATRIBUIÇÃO DO DISTINTIVO
1. O quê?
A atribuição do distintivo do Mensageiros da Paz exige o desenvolvimento e
participação em um projeto comunitário, ecológico ou de serviço, enquadrado nos
seguintes âmbitos:
. Promoção de uma cultura de paz;
. Promoção do diálogo intergeracional, intercultural ou inter-religioso;
. Promoção ou apoio de projetos específicos de paz;
. Apoio a jovens que vivam em situações de conflito;
. Desenvolvimento de competências no âmbito da promoção da paz e do diálogo;
. Globalização da Rede de Mensageiros da Paz.
2. Quando e onde?
O projeto deverá ser desenvolvido a nível local, em cada Grupo Escoteiro, podendo
estar enquadrada numa atividade de cariz de núcleo, regional, nacional ou
internacional.
Não se define um tempo mínimo nem máximo para o projeto mas o mesmo deve,
em função da identificação das necessidades locais, realizar-se durante o tempo

necessário de modo a impactar positivamente o público-alvo do projeto.
3. Quem e para quem?
O projeto deverá ser realizado por jovens e/ou adultos, com a possibilidade da
criação de parcerias com outras entidades, associações locais ou ONG’s. O projeto
poderá ainda ser realizado por um ou mais G.E.’s, Distrito Escoteiro, Patrulha, Tropa
ou Clã, ou ainda poderá ser feito de cunho individual, como os projetos feitos para a
obtenção dos distintivos especiais ou os próprios distintintivos especiais de Ramo.
Em relação ao público-alvo do projeto a desenvolver, este poderá ser definido no
quadro da comunidade local (ex. crianças, idosos, habitantes de um bairro, escolas
ou creches etc), dependendo primeiramente do levantamento das necessidades e
da definição de objetivos.
4. Como?
Como qualquer projeto, o mesmo - para atender aos requisitos do distintivo do
Mensageiros da Paz - deverá ter as seguintes etapas:
a. Idealização:
No princípio, e em face do levantamento de necessidades, terão de ser definidos
objetivos concretos que exprimam o porquê da realização da ação e que abram
caminho para a elaboração da proposta de ação.
b. Planejamento:
Elaboração da proposta concreta de ação, com as diversas etapas, intervenientes,
recursos, modos de trabalho etc, seguindo-se o momento de agir, distribuindo
responsabilidades, realizando os contatos necessários e promovendo a ação para
que esta atinja plenamente o público-alvo selecionado.
c. Execução:
A execução é o passo que afirma a vontade dos participantes se tornarem
Mensageiros da Paz onde, através da realização do projeto, impactam
positivamente uma Comunidade.
d. Avaliação:
No final da ação, deve-se promover a avaliação do projeto, contrapondo os
resultados obtidos aos objetivos previamente definidos.
e. Relatório final:
Após sua realização, o relatório detalhado do projeto deverá ser cadastrado no
SIGUE Adinistrativo. Todos os campos solicitados devem ser preenchidos. O
relatório deve conter o máximo de informações possíveis, incluindo fotos e links de
matérias (se for divulgado para a mídia), etc.Verifique procedimento de cadastro
conforme imagem abaixo:

O DISTINTIVO

Com o projeto realizado, a Equipe Mensageiros da Paz – Brasil verificará os
requisitos no relatório enviado pelo SIGUE Administrativo.Tanto a compra dos
distintivos quanto a emissão dos certificados serão feitos pelo próprio SIGUE, após
aprovação do relatório.Depois do relatório aprovado, ele será partilhado na
plataforma www.scout.org

USO DO DISTINTIVO

-

O distintivo poderá ser usado por jovens, escotistas e dirigentes;
O distintivo poderá ser utilizado por toda a vida escoteira;
O distintivo deverá ser utilizado em volta do distintivo do Bureau, como
mostra na figura acima.

