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O Departamento Nacional de Ju-
ventude (DNJ) é a porta de entrada 
dos jovens ao voluntariado na Cruz 
Vermelha, sendo um espaço não 
somente para realização de ações 
humanitárias, mas também para o 
desenvolvimento pessoal e profis-
sional, aproveitando as habilidades 
específicas e criatividade desse pú-
blico. Tendo como finalidade engajar 
os jovens no funcionamento e ati-
vidades da instituição, tanto como 
colaboradores e voluntários quanto 
como beneficiários. 

Nesse sentido o Mapeamento da 
Juventude foi pensado para que o 
Órgão Central obtivesse dados re-
levantes sobre a existência e fun-
cionamento dos departamentos 
da Juventude nas filiais, bem como 
para receber comentários e suges-
tões para melhor integração e apoio 
às filiais.

INTRODUÇÃO

 “...engajar os jovens no 
funcionamento e atividades 

da instituição”

Além disso, as respostas foram im-
portantes pois demonstraram quais 
filiais têm interesse em trabalhar de 
forma coordenada, com outras filiais 
e com o Órgão Central, quais já tem 
um departamento com estrutura 
física para funcionamento e quais 
possuem um coordenador respon-
sável. As filiais indicaram ainda 
membros para o Conselho e para a 
Diretoria entre os 18 e os 30 anos 
de idade.

“...dados relevantes sobre a 
existência e funcionamento 

dos departamentos da
 Juventude nas filiais.”
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O Mapeamento foi realizado com dados fornecidos pelo Órgão Central e por 
33 filiais estaduais e municipais, com objetivo de aferir os dados sobre o De-
partamento da Juventude no país. 
Assim, as filiais apresentaram as seguintes informações: 1- se possuem 
o Departamento da Juventude; 2- em caso negativo, se têm interesse em 
apoio do Órgão Central para estabelecer tal departamento; 3- se o depar-
tamento possui um coordenador; 4- se este é nomeado; 5- se é funcionário 
ou voluntário. 
Foram indicados nomes, idades e contatos dos coordenadores e se o de-
partamento está autorizado a ter comunicação direta com o Departamento 
Nacional da Juventude (DNJ); se os departamentos têm conhecimento sobre 
a Política Nacional de Juventude, prevista na Portaria 012 de 2016 e publi-
cada no Manual do Fique Seguro; e se a filial conta com relatórios regulares 
sobre as atividades do departamento. Acerca da presença de jovens na filial, 
perguntou-se qual sua porcentagem e se estão representados no Conselho 
e Diretoria. 
A pesquisa foi realizada por meio de formulário do Google Forms, com obje-
tivo de manter o departamento atualizado, integrado e ativo em nível nacio-
nal. As filiais responderam ainda como é a estrutura física do departamen-
to e fizeram sugestões sobre atuais pontos de ação que, na opinião delas, 
deveriam ser priorizados, bem como sobre pontos de ação que deveriam ser 
revistos.
O Mapeamento será realizado anualmente, criando a base do desenvolvi-
mento estratégico de atuação e para que o suporte do DNJ dado as filiais 
seja adaptado a realidade de cada região, respeitando seus pontos fortes e 
entendendo as necessidades específicas para seu fortalecimento. 

METODOLOGIA 
E OBJETIVOS
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Dos 35 participantes da pesquisa (34 filiais mais o Órgão Central), 19 pos-
suem o Departamento da Juventude, e 16 possuem coordenador. 12 destes 
coordenadores foram nomeados. Entre os coordenadores ainda, 5 deles são 
funcionários e os outros 11 são voluntários. 4 dos coordenadores de de-
partamento estão acima dos 30 anos, e o restante está entre os 16 e os 28 
anos de idade. 

RESULTADOS
QUEM RESPONDEU?
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O Mapeamento buscou também identificar quantas filiais possuem conse-
lheiros e membros da diretoria entre os 18 e 30 anos. Assim, as informa-
ções oferecidas mostraram:

As filiais foram perguntadas ainda sobre a estrutura física dos departamen-
tos, e fizeram sugestões e comentários sobre pontos a serem priorizados 
e pontos a serem fortalecidos, relacionados ao atual funcionamento do de-
partamento. 

• 15 filiais têm conselheiros jovens – contando as Estaduais e Municipais;
• 08 são membros da diretoria –  Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, 

Belford Roxo, Iguaba Grande, Maricá, Petrópolis e Santos.
• 03 são presidentes – Ceará, Mato Grosso do Sul e Iguaba Grande-RJ;
• 02 são vice-presidentes – Paraná e Maricá-RJ.
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A maioria das filiais, que possuem o departamento, contam com uma estru-
tura básica para o seu funcionamento, tendo sala/ mesa exclusiva para o 
departamento, ou disponibilizando todos os recursos da filial para o depar-
tamento funcionar de forma colaborativa. De forma geral todos os Departa-
mentos de Juventude minimamente dispõem de mesa fixa para o trabalho, 
computadores, acesso à internet e telefone. Algumas filiais também con-
tam com acesso a salas de treinamento com televisão, sala de reunião, qua-
dra esportiva e até mesmo um campo de futebol.   
   

Onde estamos?



8 9

Entre os pontos a serem priorizados e fortalecidos, surgiram respostas 
similares, que destacam, entre outras coisas, maior atenção a crianças e 
jovens, ações de caráter educativo, uso das redes sociais, o aumento da 
autonomia do departamento, maior participação de jovens, e ainda maior 
integração entre filiais, incluindo possíveis ações integradas, como podemos 
ver o infográfico a seguir:
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CONCLUSÃO
É importante enfatizar que, apesar de ser um departamento ainda em de-
senvolvimento e consolidação, já estamos representados nas cinco regiões 
do país, o que facilita não só o processo de expansão, como a ampla repre-
sentação nacional nas tomadas de decisão e criação de novos documentos 
e programas. 
Daqui para frente, ainda há um grande caminho a seguir, a começar pela 
discussão - a nível da Rede Nacional de Juventude - e consequente imple-
mentação das sugestões pelas filiais para a composição deste documento, 
que dizem respeito a questões de extrema relevância, entre as quais se 
destaca a necessidade de maior participação de jovens no departamento, 
maior integração entre os departamentos da juventude a nível nacional e 
maior sinergia interna entre departamentos, assim como, dar mais voz aos 
jovens nas tomadas de decisão.
As principais metas e desafios para o futuro dizem respeito a melhorar a 
estrutura das filiais para garantir o crescimento deste departamento, assim 
como capacitar os coordenadores e equipes de juventude para que estes 
possam assumir papel de liderança em suas filiais; coordenar o desenvolvi-
mento do calendário único e banco de projetos, a fim de facilitar a interação 
entre filiais, que será feito com todo o apoio do Órgão Central. 

“As principais metas e desafios para o 
futuro dizem respeito à melhor 

estruturação das filiais para garantir o 
crescimento do departamento...”
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Adotados unanimamente pela XX Conferência Internacional da Cruz Vermelha, 
Viena - Outubro 1965

HUMANIDADE: A Cruz Vermelha, nascida da preocupação de prestar socorro, 
indistintamente, aos feridos nos campos de batalha, esforça-se, no âmbito 
internacional e nacional, em evitar e aliviar o sofrimento humano sob quaisquer 
circunstâncias. Procura não só proteger a vida e a saúde, como também fazer 
respeitar o ser humano. Promove a compreensão mútua, a amizade, a cooperação 
e a paz duradoura entre todos os povos.

IMPARCIALIDADE: A Cruz Vermelha não faz nenhuma discriminação de 
nacionalidade, raça, religião, condição social ou opinião política. Procura apenas 
minorar o sofrimento humano, dando prioridade aos casos mais urgentes de 
infortúnio.

NEUTRALIDADE: A fim de merecer a confiança de todos, a Cruz Vermelha se 
abstém de tomar partido em hostilidades ou de participar, em qualquer tempo, de 
controvérsias de natureza política, racial, religiosa ou ideológica.

INDEPENDÊNCIA: A Cruz Vermelha é independente. As Sociedades Nacionais, 
auxiliares dos poderes públicos em suas atividades humanitárias, sujeitas às leis 
que regem seus respectivos países, devem, no entanto, manter sua autonomia, a 
fim de poderem agir sempre de acordo com os Princípios Fundamentais da Cruz 
Vermelha.

VOLUNTARIADO: A Cruz Vermelha é uma Instituição  voluntária de Socorros 
sem nenhuma finalidade lucrativa

UNIDADE: Só pode existir uma Sociedade de Cruz Vermelha em cada país. Ela 
está aberta a todos e exerce sua ação humanitária em todo território do mesmo.

UNIVERSALIDADE: A Cruz Vermelha é uma instituição mundial, na qual todas 
as Sociedades têm iguais direitos e dividem iguais responsabilidades e deveres, 
ajudando-se mutuamente.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

cruzvermelha.org.brcruzvermelhabrasileira

@cruzvermelha

cruzvermelhabrasileira 

www

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
Praça Cruz Vermelha 10/12

CENTRO - RIO DE JANEIRO

App da Cruz Vermelha

(21) 2507-3392

editoria@cvb.org.br

cruzvermelhabrasileira


