Constituição dos Clubes
Ambiental

“Escolas saudáveis, crianças
saudáveis, meio ambiente
saudável”
1

Introdução:
Um clube ambiental é um grupo de voluntários que trabalham juntos para tornar
o ambiente local e sua comunidade melhor. O clube ambiental opera semiautónoma, mas é suportado como parte do programa de Programa Escola
Ambiental. Para os termos de referência, consulte a página final deste
documento.

Juramento do Clube:
Eu me comprometo a ajudar a minha escola, minha comunidade e meu País a
tornar – se um lugar mais saudável. Eu vou respeitar os princípios
orientadores e tratar os outros membros do grupo com cortesia e respeito. Eu
percebo que tenho uma posição para ajudar o meio ambiente e quero criar
um Moçambique mais saudável para todos.

Objectives de Clube:
Desenvolver - habilidades que ajudam a comunidade
Mãos à obra - para tornar a sua comunidade escolar saudável
Inspirar - pessoas para fazer um ambiente saudável na comunidade
Ensinar - alunos e membros da comunidade sobre questões ambientais

Actividades do

Clube:

As actividades podem variar dependendo do que um clube decide o que é
melhor para sua comunidade. Em geral, o clube irá realizar projectos
que melhore o ambiente local e sua comunidade. Recomenda-se que os
clubes seguem as recomendações fornecidas através da auditoria ambiental.
Algumas ideias de actividades do clube ideal são:
• Criação de um programa de reciclagem
• Plantio de árvores e outras plantas naturais
• Grupos de debates e aulas sobre o Meio Ambiente
• Limpeza de resíduos
• Programas de purificação de água
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Relações Externas:
Programa Escola Ambiental é composto por ADEL Sofala e ADCS (Associação
par o Desenvolvimento Comunitário e Solidariedade), o clube terá o apoio
directo da ADCS. ADCS pode ser capaz de ajudar com recursos intelectuais ou
físicos. Eles oferecem programas de treinamento para os sócios do clube e
também pode ser contactado para ideias de melhorias ambientais. Os Clubes
devem contactar ADCS sobre quaisquer informações que precisarem.

Estrutura do Clube:
Um clube deve ter uma adesão geral e um executivo. O clube está aberto a
qualquer pessoa que vive na comunidade. Para ser um membro, alguém tem
que fazer repetir o juramento do clube e assinar um pedaço de papel dizendo
que eles estão comprometidos com o juramento do clube, comparecer a pelo
menos uma reunião do clube e fornecer o grupo com número de telefone (se
aplicável).
Os membros dos títulos executivos esperam que reflectem as suas área geral de
responsabilidade. Idealmente, é melhor ter alguém que tenha trabalhado em
suas respectivas áreas. Nem todos os cargos precisam ser preenchidos, mas
pelo menos 5 dos espaços (incluindo o presidente, secretário e tesoureiro)
precisa ser preenchidos para o grupo a ser ratificado.

A Constituição Reconhece a Cargos Executivos Seguintes:
Presidente: Esse é o papel mais importante no grupo. É o trabalho do líder
para manter as actividades a avançar, e que todo mundo está fazendo seus
trabalhos respectivos. O presidente precisa presidir às reuniões, para motivar o
grupo e para garantir que todos no grupo têm a oportunidade de participar. O
presidente também será responsável pelas relações com Programa Escola
Ambiental.
Líder Comunitário: Esta posição para o líder da comunidade local irá garantir
que a comunidade em geral é consultada sobre questões e também garantir que
o grupo tem o apoio da comunidade como todo. NB: O Líder Comunitário é um
representante da comunidade e não precisa ser eleito para fazer parte do
executivo. Ele só precisa ser um membro.
Secretário: O secretário toma notas e arquivos das reuniões, para garantir que
o grupo tenha continuidade e que as decisões do passado possam ser revistos.
O secretário também mantém um calendário de actividades do grupo e ajuda a
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planejar um cronograma. O secretário deve ser alguém que é bom ouvinte e um
escritor rápido.
Coordenador de projectos: Ele ou ela vai planejar e organizar projectos do
clube. Eles vão orientar os membros a participar nos projectos que precisam de
sua ajuda. Eles também irão acompanhar projectos como eles se desenvolvem
e relatar o seu progresso nas reuniões.
Tesoureiro: O tesoureiro vai gerir os assuntos financeiros do grupo: manter
registos de caixa dos bens do clube e coordenar actividades de recolha de
fundos.
Líder da Juventude: Esta posição é para um jovem que mostra qualidades de
liderança e tem um interesse muito activo no meio ambiente. O líder da
juventude é responsável por ensinar outros jovens sobre o meio ambiente e para
se inscrever novos membros jovens. O líder da juventude deve estar entre as
idades de 12-18.
Director de Comunicação: A pessoa comunicações está na mudança de
publicações, midias e informações em geral, se espalhando. Isso significa que
eles precisam a saber falar e precisam criativo. A pessoa comunicações irá
divulgar o trabalho do clube na comunidade e será capaz de fazer midias, tais
como cartazes ect.
Líder da Escola: Este deverá ser o director/a da escola a partir de uma
determinada comunidade, mas um professor/a também seria um bom candidato
para a posição. Essa pessoa vai ajudar a coordenar os materiais de
aprendizagem e se encarregará de implementar a educação ambiental nas
escolas locais.
Director de Ofícios: Muitas das melhorias que precisam ser feitas exigirá
técnica (Ofícios) habilidades, a ligação vai ajudar o grupo a encontrar pessoas
locais qualificadas que dão voluntariamente o seu tempo de graça ou por um
preço abaixo de mercado. Idealmente, esta pessoa tem sua própria habilidade
especial, que é um trunfo para o trabalho do grupo.
Vice-Presidente: O vice-presidente tem o papel de apoiar o presidente. Se o
presidente não pode participar de um evento ou precisa dar um passo para
baixo de sua posição durante o ciclo eleitoral, o vice-presidente toma posse
como presidente. O vice-presidente é a única função executiva que pode
partilhar duas posições no entanto, ele ou ela só consegue votar uma vez em
qualquer decisão.

Protocolo para Reuniões:
Todos os membros do clube são convidados para as reuniões do grupo. Um
clube é uma organização que funciona democraticamente e para todas as
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reuniões todos os membros devem ter uma oportunidade de expressar suas
opiniões livremente. Eles também devem ter a capacidade de votar em quase
todas as decisões do clube. Para grandes projectos ou decisões financeiras
que requerem uma grande quantidade de conhecimento do assunto, pode ser
necessário para o executivo tomar a decisão se neste caso, encontro privado
entre todos os membros do executivo são permitidos. Quando isso acontece, os
votos de execução que requer quórum, que é 2 / 3 dos membros executivos
estão presente na votação. Sempre que o clube decide fazer uma actividade,
ele deve ser gravado pelo secretário e compartilhados publicamente na próxima
reunião do clube em geral com todos os membros.

Eleições Executivo:
Eleições devem ser realizadas através de voto secreto, aproximadamente uma
vez a cada ano e dentro de um prazo máximo de 15 meses. Quando uma
eleição é anunciada, o executivo precisa informar Programa Escola Ambiental
através ADCS. As eleições poderão ser convocadas por qualquer um:
A) Decisão do Presidente
B) Decisão do Executivo (com 2 / 3 de quórum)
C) A Decisão do Programa de Escolas Ambiental
Um representante do Programa Escola Ambiental deve estar presente com a
eleição do executivo do clube e irá actuar como o oficial de eleições para
garantir que o processo de votação é justo e que ele seja executado sem
problemas. Para poder votar na eleição, você deve ser membro do clube por
pelo menos 14 dias antes da data da eleição.

Prémios Grupo:
Prémios são apresentados aos voluntários individuais pelo executivo do clube,
numa base anual. O executivo deve apresentar um certificado para o vencedor
do prémio. Os prémios são os seguintes:
O melhor professor da Comunidade: Este prémio vai para a pessoa que
foi um excelente educador. Isso significa que eles passam o seu conhecimento
ambiental para muitas pessoas e colocam um grande esforço para ajudar os
outros a melhorar o seu ambiente.
Trabalhador mais esforçado: Este vai para o indivíduo que tem
consistentemente colocar o maior esforço para as actividades do clube durante o
ano passado. Este pode ser o trabalho físico, como pegar o lixo e consertar
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canos, danos ou isso poderia significar que eles gastaram mais tempo
coordenando projectos e a ensinar as crianças.
Melhor Ambientalista: este prémio é concedido à pessoa que demonstra as
melhores práticas ambientais e fornece um exemplo para os outros. Esta pessoa
deve
ter mostrado liderança
e
dedicação e continuou aprender
mais.
Outros prémios: Programa de Escolas Ambiental pode oferecer outros prémios
como o melhor clube do ano e melhor voluntário do programa. Estes prémios
são a descrição de Programa Escola Ambiental.

Termos de Referência:
ADCS - Associação par o Desenvolvimento Comunitário e Solidariedade é um
parceiro dentro do Programa Escola Ambiental. ADCS é o contacto principal
para os clubes ambientais.
ADEL Sofala - Agência de desenvolvimento económico Local de Sofala é um
parceiro no Programa Escola Ambiental. Para mais informações, vá para
http://www.adelsofala.org.mz/
Constituição de Clubes - Este é um guia que descreve a estrutura de todos os
clubes do meio ambiente. Se surgir um problema no grupo, os membros
podem se referir à Constituição. Se a resposta não está na constituição, os
membros são aconselhados a falar com um representante do Programa
Escola Ambiental.
Executivo de Clube - O executivo é o órgão dirigente do clube que é eleito
pelos seus membros. O executivo é liderado pelo presidente, que mantém
relações com o Programa Escola Ambiental. O executivo pode tomar decisões
importantes sobre as actividades do clube.
Programa Escola Ambiental – O nome do programa ambiental que é uma
parceria entre ADEL Sofala e ADCS (Associação par o Desenvolvimento
Comunitário e Solidariedade). O programa realiza auditorias ambientais nas
escolas e, em seguida, capacita a comunidade para ajudar o meio ambiente
através da criação de clubes ambientais.
Quórum – (Conselho de direcção). Este é o número de membros do executivo
que são obrigados a estar presentes em uma reunião para fazer um voto oficial
executivo. Se não houver número suficiente de pessoas, o voto não pode
prosseguir.
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Programa Escola Ambiental é uma parceria da:

ADCS
Associação para o Desenvolvimento
Comunitário e Solidariedade
(258) 847617762
(258) 844031787
Adcssolidariedade@yahoo.com.br

ADEL - Sofala
Agência de Desenvolvimento Económico Local
Rua, Pêro Covilhão
N.º 1005, Matacuane
C. Postal N.º 03
Tel. :( 258) 23362142
Fax: (258) 23362143
Email: adelsofala@tdm.mz
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