
 

 

ENCOURAGEMENT PUBLIC 

(ENCORAJAMENTO PÚBLICO) 

Obra francesa de ajuda e assistência social, criada por Charles CUNY, jornalista, constituída e 

aprovada em Paris em 1932, declarada de acordo com as disposições da lei de 1º de julho de 1901. 

Nosso Lema : « Saber recompensar os méritos ». 

O objetivo da associação é "Saber recompensar os méritos". Para tanto, ela incentiva a dedicação 

e recompensa com uma distinção honorífica os nossos membros ou qualquer outra pessoa ou 

organização humanitária que, através de suas ações e dedicação, contribuam de maneira constante 

para a ajuda aos menos favorecidos. Ela evidencia os sentimentos de justiça, de ajuda mútua e de 

solidariedade. 

Reconhecer as pessoas de qualidade e outorgar-lhes nossas distinções, que proporcionam um certo 

reconhecimento e encorajam-nas a continuar a cumprir nosso objetivo humanitário. 

Nossas delegações estão presentes  

• Na Europa:  Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Grécia, Itália, Suécia ... 

• DOM-TOM de França:  Guadalupe, Guiana, Ilha da Reunião, Martinica... 

• No mundo: Brasil, Grã-Bretanha, Japão, Líbano, Madagascar, Suíça ... 

O Encouragement Public reúne mulheres e homens, sem preconceito religioso, político, social ou 

físico, que se guiam por sentimentos de fraternidade, amizade e solidariedade. A presença de outros 

países a nosso lado demonstra que as fronteiras não são um obstáculo à ajuda mútua e à 

disseminação dos valores do Encouragement public. 

A associação conta com 550 membros. Tem delegados regionais cujo papel é criar localmente um 

movimento de generosidade pelo menos uma ou duas vezes por ano com entrega das honrarias; 

procurar indivíduos, empresas, líderes empresariais que possam ser recompensados por seus 

esforços....  

Um hino? Para quê? Muitas associações filosóficas e humanitárias têm um himo para simbolizar 

seus ideais. O nosso, criado por Alain AUDA, cujo título "Prends Courage" (Tenha Coragem) 

expressa um estado de espírito particular. A partir de agora, será cantada pelos membros no início 

de cada evento de Encouragement Public. 



 

 

O Encouragement Public possui uma bandeira e recebeu a Medalha de Prata da cidade de Paris. 

Nossas honrarias em diferentes níveis (Diploma de Honra, Medalha de Prata, Medalha Dourada, 

Medalha de Ouro e Grande Faixa) são outorgadas de acordo com critérios estabelecidos. Essas 

recompensas são entregues em cerimônias específicas ou na Assembleia Geral. As medalhas 

existem também em formato miniatura e em botões de lapela. 

O prazo para a obtenção de cada nível de recompensa é: 

- 1 ano: Diploma de Honra 

- 2 anos: Medalha de Prata 

- 3 anos: Medalha Dourada 

- 5 anos: Medalha de Ouro 

- 10 anos (mínimo) (contribuição regular): Grande Faixa 

 

Os postulantes detentores da Legião de Honra ou da Ordem Nacional do Mérito tem acesso direto 

à Medalha Dourada. 

 

Nossas atividades na França giram em torno de uma conferência, uma noite com uma rifa cujos 

lucros serão concedidos a uma instituição de caridade. 

Como você se torna um "membro" do Encouragement Public? É necessário preencher uma ficha 

de adesão, acompanhada de um Currículo Vitae, um resumo das ações realizadas, duas fotos de 

identidade e um cheque do valor da contribuição em vigor, tudo a ser encaminhado à sede da 

delegação ou da instituição. Uma comissão reúne-se para validar a candidatura. Todos os dossiês 

devem estar completos. 

A Diretoria reserva-se o direito de excluir o membro por não pagamento das contribuições anuais 

ou por não pagamento da inscrição em um jantar, em um evento quando isso for confirmado. 

Sua sede está localizada no 18 rue de la Pierre Levée - 75011 - PARIS. 

Uma permanência funciona na sede mediante agendamento prévio. 


