
Una experiència enriquidora... Fes Scoutasmus!

Què és Scoutasmus?
El programa SCOUTASMUS va dirigit als caps escoltes i guies que fan estada a l'estranger, i vol
donar-los l'oportunitat de continuar participant en l'escoltisme i al guiatge al país d'acollida.

Per què ho fem?
- Contribuir a la integració de joves als països d’acollida.
- Aportar una font d'aprenentatge intercultural als agrupaments.
- Treballar la Dimensió Internacional de l'Escoltisme i el Guiatge.
- Treballar la Fraternitat Universal i els valors que inclou.
- Allargar la permanència dels i de les caps al Moviment.
- Fer créixer i enriquir els equips de caps dels agrupaments participants.
- Vetllar per l'enriquiment personal i l'aprenentatge.
- Enfortir la presència i estrènyer lligams de la FCEG a nivell internacional.

Qui hi pot participar?
Escoltes i guies en el seu país d'origen, majors de 18 anys, que estiguin participant en algun                
programa d'intercanvi/mobilitat (ERASMUS, SENECA, LEONARDO) o qui faci una estada a un           
altre país de mínim 6 mesos.

Com hi puc participar?
Des de l’Equip SCOUTASMUS us oferim quatre modalitats de participació segons la           
disponibilitat de cadascú. Aquestes modalitats són tan sols una proposta i poden variar en             
funció del país d’acollida o en funció de cada cas:

Modalitat 1: EUROLEADER.
Per a aquelles que estan motivades i tenen la disponibilitat necessària, poden ser            
Euroleaders fent de caps a un agrupament escolta o guia al seu país d'acollida.

Modalitat 2: ASSISTANT SCOUT AND/OR GUIDE LEADER.
Per a aquelles que volen formar part d'un agrupament al seu país d'acollida, però no              
tenen la disponibilitat per fer de cap en plenes funcions, potser els hi pot interessar ser               
un/a Assistant Scout and/or Guide Leader.
Els i les Assistant Scout and/or Guide Leader formen part del Consell d'Agrupament que             
els acull, participen en les activitats de l'agrupament i realitzen funcions de suport, que             
poden anar vinculades a una mateix branca o no. El/la Assistant Scout and/or Guide             
Leader acorda amb l'agrupament d'acollida exactament quina serà la seva tasca i           
implicació.

Modalitat 3: AMBASSADOR.
Els i les Ambassadors seran els representants de la seva associació al país d’acollida:             
portaran un kit de representació de la seva associació a l'entitat que els/les acull i              
podran participar a formacions, seminaris i trobades internacionals -si n'hi ha- en           



representació de la seva entitat d'enviament que tinguin lloc al seu territori. Ser            
Ambassador és compatible amb la resta de modalitats.

Modalitat 4: SCOUT NETWORK
Al país on es faci l'estada, potser els joves escoltes de la seva edat estan organitzats a                
nivell local o territorial i fan projectes conjuntament, com si es tractés d'un Claner,             
Truc o Ròver. Si és el cas, també pot participar-hi: formant part d'un agrupament             
d'acollida i, a través d'ell, participar de la seva Scout Network.

Abans i durant la seva estada, sigui quina sigui la modalitat triada, el/la participant estarà en               
contacte amb l'Equip Scoutasmus de la FCEG.

Vols saber-ne més? scoutasmus@fceg.cat


