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Agrupamentos

““O melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros.”
por Baden Powell
Denomina-se Férias de Campo ao projeto de serviço/voluntariado que surgiu
em 2004, na região de Abrantes, no cerne escutista.
Como tem acontecido todos os anos com grande sucesso, um grupo de
Caminheiros organiza-se com a finalidade de planear atividades destinadas a
crianças e jovens utentes de instituições de acolhimento.
Os Caminheiros são totalmente responsáveis pelo mote do projeto; são estes
bravos que se disponibilizam para proporcionar às crianças, adolescentes e jovens
umas férias diferentes. Para tal, o que se espera dos escuteiros é não só o
planeamento das atividades e diversões, mas também assegurar a angariação de
géneros alimentares, higiénicos e materiais para que atividade seja de custo zero.
Em 2016, depois da participação de alguns Caminheiros da região de
Coimbra nas Férias de Campo, estes foram desafiados a clonar o modelo da
atividade; Desta forma nasce o projeto “Férias de Campo Coimbra”.
Depois do sucesso da primeira edição em Coimbra, em 2017, é agora nossa
intenção que as “Férias de Campo” possam continuar a proporcionar aos que
aderirem e participarem no projeto umas férias diferentes, e aos
caminheiros/companheiros da região um sentido de Serviço e Missão pelos outros.
Neste sentido, estamos neste momento na fase de constituição de uma nova
Equipa de Trabalho, que aceite o desafio de concretizar o projeto em 2018. A Equipa
de Trabalho será composta apenas por Caminheiros e/ou Companheiros, sendo
subdividida pela Equipa Organizadora, pelo STAFF e pela Equipa de Monitores.
Perfil dos candidatos:
- ser Caminheiro investido;
- ter entre 18 e 22 anos, inclusive, até à data de início da atividade;
- ter disponibilidade para participar nas Férias de Campo Coimbra;
- ser elemento ativo no agrupamento e na região;
- ter boas capacidades de expressão oral e de trabalho em equipa;
- ter disponibilidade para participar em reuniões de preparação da atividade;
- ter à vontade para lidar com jovens dos 8 aos 17 anos de idade;
- ter vontade de deixar o mundo um pouco melhor.
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Se te enquadras neste perfil e tens vontade de participar nas “Férias de
Campo Coimbra 2018” e marcar o verão destas crianças e jovens, é de ti que
precisamos.
Efetua a tua candidatura para pertencer à Equipa Organizadora até 31 de
janeiro em https://goo.gl/e9WU6i. Se te surgir alguma dúvida, contacta-nos através
de feriasdecampo.coimbra@escutismo.pt.
Não percas esta oportunidade, junta-te a nós e vem ser realizador de sonhos.
Pela equipa do Projeto “Férias de Campo Coimbra”,

Ricardo Dias - Secretário Regional do Programa Educativo

