CHAPA 02 PARA A ELEIÇÃO DO GEMAR
DIRETORIA DO GRUPO ESCOTEIRO BIÊNIO 2018/2020
PROJETO DE GESTÃO

”Preservando a história, fazendo o presente, projetando o futuro”

INTRODUÇÃO:
A equipe diretiva que se apresenta surgiu da unidade de interesses de um grupo de
contribuintes e escotistas do GEMAR 139/RS, que comungam do mesmo pensamento.
A partir deste interesse comum nasce este projeto de gestão, que tem o intuito de
nortear o trabalho da Diretoria para o biênio, partindo de um diagnóstico, passando pela
fixação de metas intermediárias até o atingimento dos objetivos do final do período. Ainda,
procura-se aqui ratificar o comprometimento da Diretoria com o cumprimento do programa
educativo nacional da UEB.
A diretoria tem a convicção de que o fim maior do grupo é a educação dos jovens
integrantes, sendo os adultos (pais, diretores e escotistas), corresponsáveis por este
projeto, sendo imprescindível o binômio pais>diretoria.
O Escotismo fundamenta-se no voluntariado, portanto, despido de qualquer
influência política, religiosa ou de interesses pessoais.

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DIRETIVA:

Presidente: José Bráulio Cardoso de Lima

Diretoria Administrativa: Jairo de Oliveira Martins

Diretoria Financeira: Joice Vanzella

Diretoria Técnica: Josiane da Silva Martins de Lima

Diretor de Patrimonio: Eduardo Vivian

OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS:

DIRETORIA TÉCNICA
- Integração dos ramos;

- Participação dos jovens na organização do ambiente;

- Aumento da coparticipação dos pais/responsáveis no funcionamento do Grupo
(conhecimento, comprometimento);

- Assembleias de pais, visitas, atividades de integração, conscientização de que o
bem-estar e as condições materiais para o atingimento do plano e educativo dependem de
receita própria do grupo;

- Participação do grupo nas atividades da comunidade;
- Incrementar o intercâmbio e visitas aos demais grupos do Distrito;
- Atender com pontualidade e eficiência o calendário de eventos da UEB e do Distrito,
bem como o Programa Educativo.

- Alinhamento das atividades do Grupo a sua modalidade DO MAR;

- Fomentar a formação de novos chefes, prospectando dentre a comunidade
escoteira local (Pioneiros, responsáveis, escotistas);

- Realizar palestra de apresentação aos novos pais, a cada semestre;

- Criação do Conselho de Escotistas, conforme faculdade prevista no estatuto.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
- Compartimentação de acessos as instalações por ramos;
- Aumento da visibilidade do grupo através de inserções nos órgãos de imprensa e
divulgação das atividades;

- Jornais, site, divulgação em escolas, palestras fora e trazer palestrantes
- Criar oportunidades para o reencontro dos ex-componentes do Grupo (escoteiros,
dirigentes e escotistas), através de reunião anual ou semestral, na data fundação ou dia do
escotismo;

- Incremento do uso das mídias eletrônicas do grupo (site oficial, facebook, email),
com simultaneidade, como forma de divulgação das atividades dos Ramos;
- Resgate da história do Grupo e manutenção do registro histórico.

DIRETORIA FINANCEIRA
- Levantamento dos custos mensais e confrontação com a receita prevista;

- Levantamento da inadimplência dos valores de contribuição;

- Adoção de ferramentas de controle financeiro e transparência dos dados
financeiros;

- Avaliação da oportunidade e necessidade de cada item de despesa.
- Adequação dos valores da contribuição às necessidades da satisfação das
despesas e manutenção do grupo;
- Fomentar a absorção de recursos financeiros para o grupo, através da realização
de projetos e inserção em programas públicos ou privados.

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

- Realização do Inventário patrimonial,

- Criação do Almoxarifado Central com o controle de entrada e saída de material;

- Atribuição de responsabilidades da carga de material por ramo;

- Busca constante pela melhoria das instalações físicas (higiene, arrumação,
organização, segurança, apresentação);
- Aquisição do material necessário para as rotinas de expediente e didáticas do
Grupo;
- Análise quanto a satisfação das normas reguladoras de segurança, saúde e
prevenção de sinistros da sede, adotando as medidas que se fizerem necessárias;
- Fomentar o uso de sistemas de controle dos materiais.

DIRETORIA DE ESCOTISMO
- Dar maior atenção à progressão e desenvolvimento de cada membro;

- Fomentar e incentivar a participação em eventos, desafios, etc, com acordo prévio
com os pais, visando orçamento e organização, criando uma verdadeira Agenda Escoteira
a ser seguida;

- Disciplina de horários, seja para inicio seja para o término das atividades tanto em
sede quanto em campo para evitar que os pais fiquem aguardando por longos períodos;

- Reorganização e repaginação da Atividade De Vento em Popa, eis que há
necessidade de união e compartilhamento da organização do evento, evitando o
individualismo e a centralização das atividades na pessoa de um único Chefe;

**sugestão de alteração de logo
- Definição de calendário de eventos de arrecadação, como galetos, festas
temáticas, bingos, entre tantas outras, atividades, tudo com muito planejamento e
organização, com a criação de equipes e divisão responsável de tarefas;

- Realização de um evento/atividade diferenciada, que utilize as belezas da Região
Litorânea assim como das Lagoas, como exemplo: Caiacada Dos Ventos com provas
individuais e por equipes, Maratona de Remo, Salvatagem;...

**imagem ilustrativa

Osorio, 04 de junho de 2018.

