Português
International Scout and Guide Fellowship – Organização Internacional dos
Escoteiros e Guias Adultos

ISGF

A Amizade Internacional de Escoteiros e Guias, conhecida por ISGF na sigla
inglesa, é uma organização internacional que congrega os adultos que se
identificam com os ideais do Escotismo e do Guidismo e consideram que estes
devem ser implementados num contexto adulto. A organização oferece aos
seus membros de todo o mundo a oportunidade de conhecer e de se relacionar
com outras pessoas que partilham os mesmos interesses e valores, bem como
colaborar em diversos projectos e actividades.
Benefícios de se tornar membro da ISGF:
Fazer parte da família internacional de Escoteiros e Guias
Participar em debates e descobrir oportunidades de apoio inter-pares
Conhecer os movimentos Escotista e Guidista de jovens e adultos em
todo o mundo
Fazer novos amigos e encontrar oportunidades de interacção social no
âmbito de uma rede mundial
Aprendizagem ao longo da vida através da troca de experiências, ideias
e práticas
Membros
A ISGF é composta por mais de 75.000 membros em 61 países de todo o
mundo, havendo mais países já a trabalhar para se tornarem membros.
WAGGGS e WOSM
A Organização Internacional de Escoteiros e Guias Adultos trabalha em
harmonia e colaboração estreita com a Associação Mundial de Guias e
Escoteiras (World Association of Girl Guides and Girl Scouts – WAGGGS) e a
Organização Mundial do Movimento Escotista (World Organisation of the Scout
Movement – WOSM).
Os Fins da ISGF são encorajar os seus membros a:
guardar bem vivo o espírito da Promessa e da Lei, tal como
estabelecidos por Lorde Robert Baden-Powell, Fundador do Movimento
Escotista e Guidista, num processo de desenvolvimento pessoal
contínuo;
transmitir esse espírito nas comunidades em que vivem e trabalham,
prestando serviço efectivo a essas comunidades; e
dar suporte activo às organizações membro da WAGGGS e da WOSM
nessas comunidades, nos seus países e ao nível mundial.
Uma Vez Escoteiro/Guia – Sempre Escoteiro/Guia
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