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Chrissy Pollithy

apaixonada por boa comida, possui um
perfil de liderança servidora e possui

uma preocupação constante pelo 
 desenvolvimento sustentável

29 anos, Escoteira há mais de 20 anos

diretora de comunicação 
e mudança organizacional

momento Escoteiro favorito:
celebrar o Centenário do

Escotismo durante o Jamboree
Mundial  Escoteiro de 2007

mentalidade estratégica com
 um viés  criativo

Conheça

chrissy.scouting-in-germany.de

mindthesparks

chrissy@scouting-in-germany.de

facilitadora e realizadora

chrissyforworldscoutcommittee

https://www.facebook.com/chrissyforworldscoutcommittee
http://chrissy.scouting-in-germany.de
https://www.instagram.com/mindthesparks/


 Acredito que apoiar as Organizações Escoteiras
Nacionais está no centro da estratégia do Comitê
Mundial Escoteiro. 

Em parceria com os  Organizações Escoteiras
Nacionais, as regiões e o Escritório Escoteiro
Mundial, precisamos:
- construir uma visão ambiciosa para além de 2023,
- aprimorar nossa essência educacional ,
- fortalecer as boas práticas de governança,
- focar  em crescimento qualitativo,
- dar o exemplo no empoderamento dos jovens e
- aprimorar  a imagem do Escotismo como uma
força poderosa para o bem.

O mundo ao nosso redor está mudando em uma
velocidade imensa, assim como a realidade dos
jovens.

Os jovens merecem um Programa Escoteiro que,
esteja profundamente embasado  nos nossos
valores, mas aprimorado para enfrentar os
desafios de uma nova geração.

É mandatório contribuir para a educação dos
jovens e o desenvolvimento de suas habilidades,
porque eles são a melhor aposta da humanidade
para enfrentar nossos maiores desafios globais.
Por exemplo, recuperação COVID, vida sustentável
e desigualdades globais.

Além da minha experiência profissional em
desenvolvimento organizacional e
comunicação digital, estou oferecendo uma
mentalidade criativa, estratégica e conceitual
por meio de  uma abordagem pragmática e
orientada a realização de projetos..

Para cumprir a Visão 2023, acredito que
precisaremos de colaboração, escuta ativa,
 um ambiente positivo e empoderador.

Em minhas funções no escotismo, busquei
como líder servidora, construir consenso,
incluir vozes menos representadas e focar  na
boa governança, bem como no uso inteligente
e eficaz de nossos recursos.

Minha motivação para servir ao maior movimento
juvenil do mundo no Comitê Escoteiro Mundial é
simples: eu quero garantir que o Escotismo
continue sendo um espaço relevante para os
jovens se tornarem cidadãos ativos e plenos, que
contribuem para mudanças positivas em si
mesmos, em suas comunidades e no mundo.

Tendo servido em uma variedade de funções
escoteiras nacionais, regionais e globais,
desenvolvi uma boa compreensão dos desafios que
as regiões e as Organizações Escoteiras Nacionais  
 estão enfrentando para levar um melhor
escotismo a mais jovens. Muito foi conquistado no
último triênio, mas ainda há muito a ser feito.

Por um movimento escoteiro relevante, inclusivo e ágil

Diversas  funções no  Escotismo Alemão,
incluindo Comissária Internacional e 
Membro do Conselho

Voluntária líder global da  OMME (Wosm)
para comunicações e parcerias estratégicas

Motivação & Prioridades

 Experiência Escoteira
(fatos recentes)

2017 - 2021

2017 - 2021 Voluntária  líder pela OMME (Wosm) para o  
 Jamboree  Europeu 2020

2020 Líder  da WOSM para a World Scout Academy

2020 Vice-presidente da Conferência Escoteira da
Eurásia

2019 Co-Presidente da Confererencia Escoteira
Europeia 

since 2010

Minhas Contribuições


