
Enquanto os jovens são, proporcionalmente, 
participantes bastante ativos de atividades 
esportivas e práticas corporais, o 
envolvimento dos mesmos nos aspectos 
organizacionais da sociedade em relação 
aos esportes é frequentemente limitada. 

Considerando o contexto mundial com 
relação ao trabalho voluntário de jovens 
em ações de promoção da prática da 
atividade física e do Esporte para Todos, 
será desenvolvido o Projeto internacional 
Youth on the MOVE. O principal objetivo 
dessa iniciativa é capacitar jovens, por meio 
de um treinamento de 10 meses de duração 
em uma plataforma online, com encontros 
virtuais e presenciais. 

O projeto tem como base a Campanha 
europeia NowWeMOVE e a Campanha 
brasileira MOVE Brasil, ambas com a 
missão de promover o Esporte para Todos 
e aumentar o número de praticantes de 
esporte e atividade física na Europa e no 
Brasil, respectivamente. 

Nossa expectativa quanto ao legado do 
projeto é que, a partir do treinamento de 
capacitação, os jovens coloquem em 
prática seus conhecimentos e experiências, 
por meio da realização de ações, projetos, 
eventos e demais iniciativas junto as suas 

comunidades, conscientizando a população 
da importância da prática da atividade 
física e/ou esporte para a saúde e bem-
estar. Como oportunidade concreta para 
tal estão a Semana Latino-Americana de 
Esporte e Atividade Física – a Semana 
MOVELA – e o MOVE Week (Europa).

Em sua completude, por fim acreditamos 
que a proposta do projeto contribua 
diretamente e de forma significativa para o 
aumento no número de ações, atividades e 
eventos, ou seja, iniciativas diversas para a 
promoção do Esporte para Todos, em prol 
de cidadãos latino-americanos e europeus 
mais fisicamente ativos, em busca de 
melhor qualidade de vida.

Financiado pelo programa ERASMUS+, 
dentro da temática de capacitação de 
jovens, desenvolvido pela Comissão 
Europeia, este projeto é liderado por quatro 
organizações parceiras. São elas:

ISCA - Associação Internacional de Esporte 
e Cultura (Dinamarca)

SESC-SP – Serviço Social do Comércio no 
Estado de São Paulo (Brasil)

UBAE  (Espanha)

V4SPORT – Volunteers 4 Sport (Polônia)
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 Todos os custos vinculados ao treinamento online (plataforma online, materiais e demais 
atividades propostas), assim como os custos referentes ao encontro presencial (passagem 
aérea, alimentação e alojamento) serão 100% custeadas pelo projeto – sem custo nenhum ao 
participante nem a organização representada.

CONTEÚDO DO TREINAMENTO

O programa de treinamento tem 
como tópicos centrais:

• O conceito de Esporte Para 
Todos, seus objetivos, valores 
e seu panorama mundial.

• Ferramentas de instruções 
para a gestão de eventos e 
voluntários, tais como:

 » Diagnóstico local e 
identificação de possíveis 
parceiros

 » Media & Marketing

 » Captação de Fundos

 » Estabelecimentos de 
parcerias sustentáveis

• Dentre outros como:

 » O empreendedorismo

 » A pró-atividade

CRONOGRAMA

Ano/Mês Atividade

2016

FEV Encontro presencial

MAR

Treinamento online

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

Planejamento finalSET

OUT

NOV Semana MOVELA

ENCONTRO PRESENCIAL

Quando? 17 a 21 de fevereiro de 
2016

Onde? Sesc-SP – Brasil

Quem? 30 participantes 
latino-americanos, convidados 
internacionais, instrutores e 
coordenadores.

*Todas as sessões oficiais de 
trabalho durante o encontro 
contarão com traduções 
simultâneas espanhol/português.

TREINAMENTO ONLINE
• 6 webinares bilíngues de 

aproximadamente 3 horas de 
duração cada.

• 15 sessões facilitadas em 
pequenos grupos.

• Metodologia Budy System 
e p2p.

• Intercâmbio online de 
experiência e conhecimentos 
entre participantes latino-
americanos e europeus, assim 
como tarefas em comum – de 
acordo com a proficiência 
de cada participante com a 
língua inglesa.

• Materiais do treino 
(curriculum, Manual do 
Treinamento e Guia De 
Evento).

PROCESSO DE INSCRIÇÃO

O processo de inscrição 
acontecerá online durante o mês 
de outubro de 2015. 

Cada organização poderá 
inscrever até quatro candidatos 
por meio do formulário online.

PROCESSO SELETIVO

O processo de seleção dos 
candidatos latino-americanos 
acontecerá durante o mês 
de novembro de 2015 - sob 
coordenação geral da ISCA e do 
Sesc. 

Serão selecionados 30 jovens 
latino-americanos e 30 jovens 
europeus para participar do 
programa de treinamento.

• Idade entre 18 e 30 anos.

• Pertencentes a uma 
organização, instituição ou 
mesmo membros de governos 
que estejam diretamente 
ligados com o setor esportivo 
e/ou que promovem a prática 
de atividade física e esportiva, 
em busca de saúde e bem 
estar de todos.

• Com experiência e/ou 
interesse em trabalhar com 
a promoção de Esporte Para 
Todos, Recreação e Atividade 
Física..

• De preferência com 
autonomia e proficiência da 
língua inglesa.  

* Buscaremos selecionar dois 
jovens da mesma organização 
e/ou dois jovens de diferentes 
organizações provenientes da 
mesma cidade/região/país. 

* Tanto a participação dos 
jovens no projeto quanto seu 
engajamento em ações concretas 
ao final do mesmo contarão com 
o suporte e assistência de um 
responsável da organização a 
qual estão vinculados.
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Entre em contato com a ISCA América 
Latina para mais informações!

ISCA
Secretaria América Latina
Av. Álvaro Ramos, 991
São Paulo - SP, Brasil

Tel.: +55 11 2607 8130

iscala@sescsp.org.br
AmericaLatina.isca-web.org

http://americalatina.isca-web.org

