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Eveniment Deschidere Scout Edu Hub

Joi, 13 octombrie, a avut loc deschiderea Centrului Educațional Scout Edu Hub,
componentă a programului Solidaritate Ucraina.
Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 100 de copii și adulți ucraineni și cercetași,
parteneri, colaboratori, profesori și educatori.
În deschidere au luat cuvântul președintele ONCR, Elena Lupoaea-Petrea și
coordonatoarea centrului, Ana Maria Anghelescu. Acestea au prezentat proiectul și
echipa de implementare.
“Ne propunem prin crearea acestui centru educațional să oferim copiilor și tinerilor
ucraineni un spațiu sigur în care să poată participa la diverse activități socio-educaționale
care să promovează echilibrul psiho-emoțional, descoperirea și dezvoltarea resurselor
interne, a competențelor, cât și integrarea în comunitate. Folosind tehnici și metode de
intervenție prin artă, ludic și educație non-formală, Scout Edu Hub oferă participanților
activități interactive ce urmăresc formarea abilităților de viață. Centrul dorește
integrarea familiei ca nucleu; astfel, adulții sunt invitați la centru pentru sesiuni de
discuții cu privire la nevoile lor, pot utiliza spațiul ca zonă de reflectare, relaxare și
introspecție, în seri culturale și interculturale, seri de film, șezători și nu numai.”, a
declarat Elena.
Programul evenimentului a inclus și o serie de activități interactive. Trei facilitatori au
organizat jocuri de cunoaștere, mișcare, pictură și modelaj pentru copii. În paralel,
adulții au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru a afla nevoile specifice
ale comunității. Pe tot parcursul serii, cei prezenți au avut la dispoziție două healthy
snack corners.
Acest eveniment a fost realizat cu sprijinul CARE, în cadrul proiectului CARE for Ukraine.
CARE este o confederație globală care luptă de peste 75 de ani împotriva sărăciei și
injustiției sociale, prin programul coordonat și implementat la nivel național de Fundația
SERA România (organizație neguvernamentală, non-profit, privată, care activează de
26 de ani în domeniul protecției copilului și al promovării drepturilor copiilor din
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România) cu sprijinul FONPC (Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru
Copil).
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DESPRE ONCR
Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” (www.scout.ro), este una din cele mai mari
organizații neguvernamentale de tineret din România, cu peste 6500 de membri în 85 de
centre locale (filiale) răspândite în toată ţara. Având la bază același scop - crearea unei
lumi mai bune - fiecare grup de cercetași îşi planifică activitatea în funcţie de specificul
local şi de interesele şi aptitudinile membrilor săi, se implică în comunitatea locală şi
contribuie la dezvoltarea tinerilor ca cetăţeni activi și responsabili.
Cercetășia este un program educațional captivant pentru mii de copii și tineri din
România și de pe întreg globul. Educația cercetășească dezvoltă caractere puternice și
construiește comunități durabile, de încredere. În prezent, în România, peste 5000 de
copii și tineri, cu vârste între 7 și 24 de ani, din toată țara beneficiază de aceste program
complex de formare și dezvoltare, cu sprijinul celor 1500 de voluntari adulți.
Organizaţia Națională „Cercetașii României” este
membră cu drepturi depline a
Organizaţiei Mondiale a Mişcării Scout (www.scout.org) şi este singura din ţară
recunoscută ca atare. Organizaţia mondială numără în prezent peste de 50 de milioane
membri activi în 223 de ţări şi teritorii, fiind cea mai mare mișcare de tineret din Lume.

