
Missão Áreas de Desenvolvimento Marco Estratégico Visão 2022

Capacitação
Ter ferramentas para que o jovem se capacite para executar o 

Planejamento Estratégico.

Governança Ter um modelo de governança participativa, colaborativa e horizontal.

Otimização de processos e recursos
Ter um fluxo de trabalho eficiente e que permita maior aproveitamento 

dos recursos humanos.

Comunicação

Ter uma comunicação que percorra todos os membros da Rede Nacional 

de Jovens Líderes e que permita a propagação de seus objetivos para 

toda a Instituição.

Aplicação do Programa Educativo

Ser responsável pela correta aplicação do Programa Educativo, 

garantindo de forma natural a inserção dos jovens nos processos de 

tomada de decisão.

Eventos e Materiais de Apoio

Desenvolver os eventos regionais e nacionais da Rede, em sintonia com 

os materiais didáticos da Instituição, contemplando a maioria dos 

membros e fomentando a execução do Planejamento Estratégico.

Um por todos…
Trabalhar de maneira unitária, entendendo a Rede como órgão 

transcendente às regiões geográficas e fortalecendo o networking entre 

pessoas, seus talentos e suas experiências.

Captação

Fortalecer a execução do Planejamento Estratégico através de 

associados que ajudem para tal, independentemente de sua idade. 

Financiar os projetos da Rede de maneira que a má distribuição de renda 

não seja um fator limitante à participação em eventos de cunho 

capacitatório e decisório.

Igualdade de Gênero
Ter a Instituição como um ambiente em que a distinção de gênero não 

ocorra.

Impacto Social
Ser um movimento de relevante impacto social em todos os âmbitos da 

sociedade.

Crescimento e Expansão

Ter o ideal do Movimento Escoteiro presente nas Regiões Escoteiras, 

sem distinção de Programa Educativo e de forma igualitária e unitária, 

contemplando a Visão 2023.

Operação Game Over - 15 anos em 5
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Até 2022, ter o 

jovem inserido de 

maneira natural 

nos processos de 

tomada de decisão, 

através da correta 

aplicação do 

Método Escoteiro, 

em um Movimento 

unido e sem 

discriminação, 

permitindo o 

encerramento da 

Rede Nacional de 

Jovens Líderes.

Criar políticas e 

ferramentas, 

apoiadas na 

estrutura da 

Instituição, para 

o jovem 

desenvolver um 

papel ativo em 

posições de 

tomada de 

decisão do 

Movimento 

Escoteiro e da 

sociedade em 

que está inserido.


