
UM

POUCO
SOBRE O CISV...



O CISV 

EDUCA 
E

 INSPIRA
AÇÕES PARA UM MUNDO MAIS 

JUSTO E PACÍFICO

“Eu posso dizer sinceramente que 
o CISV mudou a minha vida” 



“O CISV me deu ferramentas e 
autoconfiança para que eu conseguisse 
causar um impacto positivo na vida de 
outras pessoas.” 



PROGRAMAS 
INTERNACIONAIS 

PARA MAIS DE 
10,000 

PARTICIPANTES

200
TODOS OS ANOS, 

VOLUNTÁRIOS DO CISV 
ORGANIZAM MAIS DE



NÓS TEMOS MAIS DE

10,000 
VOLUNTÁRIOS NO MUNDO TODO



Todos os programas educacionais do CISV são 
organizados e dirigidos por voluntários dedicados. 
Nosso objetivo é ajudar nossos participantes de 
todas as idades a desenvolver as habilidades 
necessárias para assumir uma liderança e fazer 
uma diferença positiva. No centro de tudo que 
fazemos está a amizade, aliada à nossa crença 
de que a paz é possível através da amizade e da 
compreensão mútua.

Nossos Chapters também contam com grupos 
liderados por jovens, chamados Junior Branch. 
Não se trata de um programa, mas de um 
vibrante movimento internacional dentro do CISV.

PROGRAMAS 
DO CISV 



VILLAGE   
Nosso principal acampamento 
•Faixa etária 11 anos 
•28 dias

INTERCHANGE 
Intercâmbios em duas fases 
entre famílias 
•Faixa etária 12-15  
•14 a 28 dias

YOUTH MEETING 
 Acampamentos regionais 
menores 
•Faixa etária 12-19+  
•8 ou 15 dias

STEP UP 
Acampamentos planejados 
pelo staff e pelos participantes  
•Faixa etária 14-15 
•23 dias

SEMINAR CAMP 
Acampamentos planejados e 
dirigidos pelos participantes  
•Faixa etária 17-18 
•21 dias

INTERNATIONAL  
PEOPLE’S PROJECT 
Projetos comunitários 
internacionais para adultos  
•Faixa etária 19+ 
•14 a 23 dias

MOSAIC  
Projetos na comunidade local  
•Para todas as idades 
•Duração de até 12 meses



PAÍSES, EM MAIS DE 200 CIDADES

70
VOCÊ PODE FAZER PARTE DE 

UM MOVIMENTO GLOBAL PELA PAZ EM

“Seja a mudança que
você deseja ver no mundo”
  Mahatma Gandhi



PAÍSES, EM MAIS DE 200 CIDADES

70 DIFERENÇA

VOCÊ PODE FAZER PARTE DE 
UM MOVIMENTO GLOBAL PELA PAZ EM



COMO AJUDAR O CISV A FAZER A

DIFERENÇA

“Eu me mantenho envolvido porque 
quero ajudar a propiciar experiências 
transformadoras para pessoas de todas as 
idades, do mundo todo.”



     Envie seu filho para um programa do CISV 
ou participe você mesmo de algum!

  Ajude a viabilizar um de nossos programas 
internacionais ou projetos locais.

   Envolva-se na direção de seu Chapter local 
(se você não tiver um Chapter local, talvez 
você possa nos ajudar a criar um!)

    Doe dinheiro ou bens e serviços para 
patrocinar nossas atividades e programas.

     Trabalhe conosco no desenvolvimento 
de iniciativas comunitárias para resolver 
problemas locais.

Saiba mais sobre o CISV, nossos programas e 
detalhes de contato sobre um CISV perto de 
você acessando www.cisv.org



CISV International
Endereço registrado:
CISV International, MEA House, Ellison Place,
Newcastle upon Tyne, NE1 8XS, Inglaterra
e-mail: international@cisv.org

CISV International é uma entidade sem fins lucrativos registrada, 
número: 1073308 e uma Empresa Limitada por Garantia
registrada na Inglaterra sob o número: 3672838

www.cisv.org

CISV Brasil
office@cisv.org.br


