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Cuvânt înainte

	 Copiii	şi	tinerii	din	România	au	din	ce	în	ce	mai	puţine	opţiuni	de	petrecere	a	
timpului	liber	în	natură,	alături	de	alţi	copii	asemenea	lor.	Participarea	tinerilor	la	viaţa	
societăţii,	sprijinirea	comunităţilor	din	care	aceştia	fac	parte,	este	din	ce	în	ce	mai	
scăzută	conform	Diagnozei	Tineret	în	2008.
	 Misiunea	Cercetăşiei	este	de	a	educa	tinerii	pentru	a	juca	un	rol	constructiv	în	
societate.		Cercetăşia	răspunde	acestei	nevoi	a	copiilor	şi	tinerilor	de	a	se	reimplica	în	
societate,	printr-un	program	complex	de	educaţie	non-formală,	oferit	celor	între	7-21	
ani,	de	către	voluntari	adulţi	formaţi	în	pedagogia	scout.	
	 Ca	un	agent	dezvoltare	şi	o	forţă	socială,	scopul	Cercetăşiei	este	exprimat	în	
viziunea	Mişcării	«	Crearea	unei	lumi	mai	bune	».

	 Cercetaşii	României	au	început	în	2009	un	proces	complex	de	restructurare	
internă	prin	recrutarea	şi	formarea	de	voluntari	care	să	pună	în	practică	programul	
educativ	non-formal	oferit	de	către	asociaţie	copiilor	şi	tinerilor	din	cele	54	de	filiale	lo-
cale.	Astfel	proiectul	Seminţe	de	Cercetăşie	(Scouting	Seeds)	a	oferit	oportunitatea	a	
30	de	filiale	să	intre	într-un	program	de	creştere	a	calităţii	proiectelor	educative	locale,	
program	ce	a	dus	la	o	creştere	a	numărului	de	membri	de	la	1900	în	2008,	la	2200	în	
2009,	cu	o	estimare	de	creştere	în	2010	la	2700	membri.
	 Proiectul	“Siebenburgen	–	moştenirea	săsească”	continuă	proiectul	realizat	de		
Cercetaşii	României	în	2007	sub	umbrela	programului	Sibiu	–	Capitală	culturală	
europeană,	având	ca	scop	descoperirea	şi	păstrarea	moştenirii	şi	civilizaţiei	săseşti	
de	către	300	tineri	români,	francezi,	belgieni	şi	germani.	

	 Pentru	2010	Cercetaşii	României	îşi	propun	să	realizeze	o	înnoire	a	programu-
lui	educativ	non-formal,	care	să	răspundă	nevoilor	actuale	ale	tinerilor	din	ţară,	în	
colaborare	cu	alte	organizaţii	de	tineret,	program	numit	100	idei	de	educaţie	non-
formală.			
	 Continuând	restructurearea	internă,	ne	vom	axa	pe	dezvoltarea	managementu-
lui	organizaţional	al	filialelor	locale	şi	pe	crearea	unui	centru	propriu	de	tineret,	nec-
esar	desfățurării	activităților,	în	zona	Sibiu.
	 Un	alt	aspect	important	pe	care-l	urmărim	în	2010	este	deschiderea	către	cât	
mai	multe	organizații	de	tineret,	colaborarea	cu	instituții	si	companii	care	au		valori	
asemenea	nouă	și	promovarea	programului	educative	non-formal	ce	vine	în	comple-
tarea	educației	formale	primite	în	școală	și	familie.	

Bianca		Neșiu	-Bedreag
Președinte,	Cercetașii	României
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Introducere

 Cercetăşia este o mişcare educativă non-formală care există la nivel mondial din 1907,  
având în prezent peste 28 de milioane de membri în 216 ţări şi teritorii. Ea oferă o şansă reală 
pentru voluntarii săi adulţi să contribuie la educaţia de viaţă a tinerilor din întreaga lume. 
Mişcarea mondială este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi nonprofit, în care se 
aplică regulile guvernării democratice la toate nivelurile, fiind sprijinită în mod activ de numer-
oase guverne, corporaţii şi donatori particulari. 
  
 Cercetăşia se bazează pe trei principii: 
  
 Principiul spiritual - datoria faţă de Dumnezeu = aderarea la valorile spirituale ale vieţii 
şi ale  comunităţii; 
  
 Principiul social - datoria faţă de ceilalţi = defineşte relaţia cu societatea, prin respon-
sabilizarea ca membru activ al acesteia şi prin manifestarea solidarităţii şi altruismului; 
  
 Principiul personal - datoria faţă de sine = asumarea responsabilităţii propriei dezvoltări 
armonioase, folosind autoeducaţia şi competiţia cu propria persoană. 
  

Prezentarea Organizaţiei Naţionale ”Cercetaşii României”
  
  
  O.N.C.R. - Organizaţia Naţională Cercetaşii României este: 

  - organizaţie non-guvernamentală constituită în 1990 şi care funcţionează în prezent 
conform ordonanţei 26/2000; 
  - la nivel naţional este membră a Consiliul Tineretului din România – CTR – reprezintă 
principalul partener neguvernamental în raport cu autorităţile şi instituţiile administraţiei 
publice centrale abilitate în domeniul politicii pentru tineret. Scopul principal al CTR este 
de a acţiona pentru participarea activă a tinerilor români din ţară şi din străinătate la viaţa 
comunităţilor în care aceştia activează, precum şi de a susţine şi promova interesele comune ale 
membrilor săi la nivel local, regional, naţional, european şi internaţional;
 - la nivel național este membră a Federației VOLUM – Federația Organizațiilor care 
Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România. Scopul federației VOLUM este de a crește 
capacitatea de dialog eficient a actorilor mișcării de voluntariat din România cu autoritățile 
publice prin reunirea organizațiilor, instituțiilor, companiilor și a altor factori interesați de dez-
voltarea mișcării de voluntariat din România într-o structura de tip asociație umbrelă cu funcție 
de reprezentare la nivel național.
 - la nivel internaţional este integrată în cercetăşia mondială, prin apartenenţa ei ca 
membră cu drepturi depline a Organizaţiei Mondiale a Mişcării Scout (WOSM - www.scout.
org), fiind singura organizaţie de cercetaşi recunoscută ca atare din România;
 - cea mai mare organizaţie educativă pentru copii şi tineri din România ; 
 - continuatoarea Asociaţiei Cercetaşii României, înfiinţată în 1913 şi desfiinţată în 1937; 
  - unul dintre cei mai importanţi furnizori de educaţie non-formală din România; 
 - la finalul anului 2009, număra circa 2270 de membrii în 54 de centre locale din 52 de 
oraşe din România. Dintre aceştia 1700 au vârste cuprinse între 7 şi 18 ani, iar 570 sunt volun-
tari adulţi cu vârstă peste 18 ani.



Raportul anual de activitate - 2009

 Organizaţia Naţională Cercetaşii României se identifică în mediul nonguvernamental 
românesc prin câteva elemente esenţiale si distincte: Misiune, Viziune, Metodă precum şi prin 
modul de organizare prevăzut în Statut şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, pe care 
le vom prezenta în continuare.

Structura

Misiunea cercetăşiei

 Misiunea cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la educarea tinerilor 
printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi 
mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.

 Aceasta se realizează prin:
 − implicarea tinerilor într-un proces educativ non-formal, pe toată durata anilor în care 
se formează ca indivizi;
 − utilizarea unei metode specifice, care face din fiecare individ principalul agent al 
propriei dezvoltări ca persoană încrezătoare, motivată, responsabilă şi deschisă;
 − sprijinirea tinerilor în stabilirea unui sistem de valori bazat pe principii spirituale, 
sociale şi individuale, aşa cum sunt ele exprimate prin Promisiune şi Lege.

Viziunea 

 Vedem cercetăşia în România ca pe o mişcare pozitivă, unită, deschisă tuturor, parte a  
Mişcării Scout prin valorile şi principiile pe care se bazează. 
 Vedem cercetăşia urmărind realizarea Misiunii sale, susţinută de o organizaţie cu struc-
turi democratice, reprezentative, eficiente şi simple la toate nivelele, având resurse suficiente 
şi un management de calitate.
 Vedem cercetăşia ca pe un actor relevant în societatea românească, care contribuie la 
educarea copiilor şi tinerilor din România şi oferă alternative durabile provocărilor actuale, 
bazându-se pe valorile şi principiile cercetăşeşti.
 Vedem cercetăşia ca pe o Mişcare puternică, construită de tineri implicaţi, care 
lucrează împreună pentru propria lor dezvoltare şi sunt sprijiniţi de către adulţi dornici şi ca-
pabili să-şi asume un rol educativ.

Metoda SCOUT 

 Aceasta metodă este aplicată peste tot în lume unde există cercetăşie de la începu-
turile ei până astăzi. Ea îşi are rădăcina în educaţia dobândită prin experienţă şi cuprinde 
următoarele opt elemente:

Legea Cercetașului Cadru simbolic
Promisiunea Cercetașului Sistem de progres personal
Îinvatarea prin acțiune Natura
Sistem de muncă în echipă Susținerea Adulților



Raportul anual de activitate - 2009

Harta Centrelor Locale ale Organizației Naționale “Cercetașii României”

Proiecte naţionale

 Denumire proiect: Scouting Seeds (Semințe de Cercetășie)
 Perioadă de desfăşurare: 1 februarie 2009 – 1 mai 2010
 Coordonator: Elena Petrea
 Finanţator: Regiunea Europeană Scout
 Buget: 34.000Euro
 Beneficiari direcți: 850 de cercetași noi cu varste cuprinse între 18 si 50 de ani
 Beneficiari indirecți: 4000 de persoane aparținând centrelor locale implicate in proi-
ect și comunității locale
 Scurtă descriere:
Scopul proiectului este de a creşte numărul de copii, tineri şi adulţi care să beneficieze de 
Metoda Scout printr-un plan de dezvoltare organizaţională. Acest scop este atins prin:
 - crearea şi revizuirea de materiale pentru a atrage şi forma adulţi şi tineri;
 - selectarea, sprijinirea şi monitorizarea centrelor locale în implementarea dezvoltării 
organizaţionale.
 Proiectul “Scouting Seeds” a fost unul din singurele trei proiecte susţinute financiar 
de Regiunea Europeană Scout în anul 2008 la nivel european, fiind apreciat pentru calitatea 
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 Când vorbim despre dezvoltar-
ea personalităţii unui om vorbim de 
cinci dimensiuni, în cercetăşie aces-
tea fiind denumite arii de dezvoltare. 
Aceste cinci arii de dezvoltare sunt: 
  

Aria Aventură 
  

şi obiectivele sale. Astfel, până la sfârşitul anului 2009, Organizaţia Naţionala „Cercetaşii 
României” (ONCR) ş-ia propus: 
 a) creşterea cu circa 50% a numărul total de membri, respectiv de 200 lideri noi şi 800 
cercetaşii (copii şi tineri) pe diferite ramuri de vârstă.
 b) revizuirea, crearea şi implementarea de sisteme şi materiale noi pentru a atrage şi a 
forma lideri şi tineri cercetaşi în orice comunitate.
 c) selectarea, sprijinirea şi monitorizarea centrelor locale pilot în implementarea unui 
sistem durabil de  dezvoltare organizaţională.
 Pentru aceasta, paşii pe care îi cuprinde proiectul sunt:
 - să sprijine dezvoltarea a 20 Centre Locale care se pot înscrie în proiect, prin oferirea 
de materiale, informaţii, idei de activităţi, proiecte, sprijin pe tot parcursul proiectului, şi nu 
numai;
 - să ajute la atragerea şi formarea a 200 de noi adulţi pentru cele 20 de Centre Locale 
intrate în proiect;
 - să sprijine şi să atragă 800 de copii şi tineri pentru cele 20 de CL intrate în proiect.

 Dezvoltarea fizică constă în a deveni responsabil de creşterea şi sănătatea corpului 
tău - sport, sănătate, performanţă 

Denumire proiect: Bipiloniada
Perioadă, locaţie: 24-26 aprilie 2009, Centrul de Agrement „Cerbul” Brătei din Munţii 
Bucegi.
Organizator: Centrul local „Aventura” Găeşti 
Parteneri: Direcţia Judeţeană pentru Tineret Dâmboviţa, Asociaţia de Turism Chindia  
Târgovişte, Centrul Local Pucioasa, Centrul Local Alb Bucureşti, SARM, OnTime Media, 
Columna TV, Casa din Casa, Cronica Găeştiului, Incomod, Turist Mania.
 Buget: 18.000 RON
 Beneficiari direcți: 150 membrii ai ONCR cu vârste cuprinse între 10 și 25 de ani
 Beneficiari indirecți: 300 persoane (centrele locale din care provin participanții, 
comunitatea locala, sponsori și parteneri)
 Scurtă descriere: Bipiloniada, denumirea sugestivă a evenimentului, promovează 
de 7 ani numele fondatorului mişcării cercetăşeşti, Sir Robert Baden Powel dar şi valorile 
activităţilor scout. Organizarea Bipiloniadei cu ocazia Zilei Mondiale a Pământului a avut ca  
scop sensibilizarea  tinerilor în vederea promovării şi adoptării unui stil de viaţă  sănătos şi 
dinamic dar şi motivarea acestora pentru păstrarea valorilor spirituale care tind să se piardă 
în societatea zilelor noastre.
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 Participanţii şi-au pus la încercare rezistenţa fizică, spiritul de orientare dar 
şi isteţimea în cadrul unor activităţi dinamice care au avut loc în Parcul de Aventură. 
Împărţiţi pe patrule, cercetaşii şi-au  demonstrat de asemenea spiritul de echipă şi soli-
daritatea în timpul hike-urilor pe care le-au efectuat în Cheile Răteiului şi Cheile Orzei.
 În încercarea de a descoperi tot ceea ce îi înconjoară, cercetaşii prezenţi la  

Bipiloniadă au luat parte la un workshop pe 
teme de astronomie, susţinut de SARM (So-
cietatea Astronomică Română de Meteori), 
coordonatorul proiectului „100 de Ore de As-
tronomie”,  cel mai mare eveniment care a avut 
loc în 2009, Anul Internaţional al Astronomiei. 
Planeta Saturn a fost atracţia cercetaşilor care 
au observat-o prin intermediul unui telescop, 
aşa cum Galileo a făcut-o pentru prima dată cu 
400 de ani în urmă.

 Denumire proiect: Reuniunea cercetăşească Cupa izvoarelor, ediţia a XII
 Perioadă, locaţie: 18-21 iunie 2009, Lunca Romanilor, Horezu 
 Organizator: Centrul Local „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea
 Parteneri: Primăria oraşului Brezoi, Serviciul de Ambulanţă Uman Serv Rm. 
Vâlcea, Asociaţia Natura, Montaniardul, Călăuza Rm. Vâlcea
 Buget: 5.000 lei
 Beneficiari direcți: 200 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani
 Beneficiari indirecți: 500 de copii și tineri prieteni ai participanților, 400 de 
părinți, centrele locale din care provin participanții
 Scurtă descriere: Cei aproximativ 250 de cercetaşi participanţi au avut oca-
zia să convieţuiască timp de 4 zile împreună, împărtășind un stil de viaţă sănătos. Pe 
parcursul campului, ei au putut cunoaşte zona Munţilor Lotrului, prin hike-uri de o zi, 
de tip concurs cu probe pe traseu, ce le-au testat capacitatea de a se orienta cu ajutorul 
hărţii şi a busolei. În cadrul aceluiaşi hike au 
fost nevoiţi să îşi folosească cunoştinţele leg-
ate de floră, faună, semnalizare, prim-ajutor, 
cultura generală, toate pentru a termina cu 
bine traseul. În camp, cercetaşii au participat 
la ateliere precum: tiroliană, orientare, noduri, 
ecologizare, radiocomunicaţii, film şi fotografie, 
pictură, punându-le la încercare atât calităţile 
fizice, cele intelectuale dar îşi pe cele artistice. 
Participând  la această reuniune, tinerii au simţit 
ce înseamnă un camp naţional, au legat noi prietenii, şi-au depăşit limitele fizice şi psihice şi 
au conştientizat apartenenţa la Mişcarea Scout. 

Denumire proiect: Campul Naţional de Temerari „Scoutland 2009”
 Perioadă, locaţie: 10-17 august 2009, Rezervaţia Naturala Padiş, Munţii Bihor
 Organizator: Echipa Naţională de Programe, Ramura de vârsta temerari
 Parteneri: Centrul Local Cluj-Napoca
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Buget: 11980 RON 
 Beneficiari direcți: 100 de copii cu vârsta între 10 și 14 ani
 Beneficiari indirecți: 200 de copii și tineri prieteni ai participanților, 400 de părinți, 
centrele locale din care provin participanții
 Scurtă descriere: Datorita lipsei proiectelor naţionale pentru ramura de vârstă 11-14 
ani, activităţile la nivel local erau neactualizate şi învechite, nu există comunicare şi competi-
tivitate între unităţile de temerari din ţară, iar metoda scout era aplicată din ce în ce mai puţin, 
datorită lipsei de comunicare a nevoilor temerarilor de către lideri sau de ei înşişi Echipei 
Naţionale de Programe.
 În cadrul acestui camp destinat copiilor cu vârsta cuprinsa între 11 şi 14 ani, au fost 
implicaţi activ 109 temerari şi 25 adulţi, din 11 centre locale, din diferite medii sociale. Prin 
participarea tuturor patrulelor la activităţile din program şi încurajarea competitivităţii prin 
concursuri şi provocări, acestea au devenit mai unite şi şi-au îmbunătăţit modul de lucru. De 
asemenea, tinerii au dobândit noi noţiuni teoretice şi practice de prim-ajutor, cultură şi tradiţii 
locale, artă şi fotografie, ecologie şi confecţionarea hârtiei manuale, meteorologie şi geografie 
şi supravieţuire, prin atelierele tematice incluse în program. Nevoile temerarilor au fost re-
evaluate atât direct, prin crearea unui spaţiu deschis de evaluare şi feed-back al activităţilor şi 
al sistemului de progres, cât şi indirect, prin intermediul adulţilor, în cadrul atelierelor  pentru 
lideri şi al evaluărilor acestora. 

Denumire proiect: Cetatea Meteşului 
 Perioadă, locaţie: 20-31 august 2009, 
Lunca Meteşului, Alba, 
 Organizator: Centrul local „Axente 
Sever”
 Parteneri: Composesorat Lunca 
Meteşului, Supremia SRL, Prefera SRL
 Buget: 11059.29 ron
 Beneficiari direcți: 80 copii și tineri 
cu vârste între 10 și 30 ani
 Beneficiari indirecți: 200 de copii și 
tineri prieteni ai participanților, 160 de părinți comunitatea locala, sponsori și parteneri
 Scurta descriere: Pe parcursul acestui camp s-a încercat o delimitare mai clară a 
subcampurilor pe ramuri de vârstă şi au fost încurajate diferite construcţii pe subcampuri prin 
premierea în fiecare zi a celui mai frumos subcamp. Hike-urile s-au desfăşurat pe patrule, 
pe durata a 2 zile, incluzând vizitarea obiectivelor din apropiere (Platoul Ciumarna, Peştera 
Bisericuţa, Lacul Iezer Ighiel). În „Ziua Porţilor Deschise” fiecare patrulă a avut ocazia de 
a găti o mâncare specială pentru restul campului. Au avut loc de asemenea şi depuneri de 
promisiune şi treceri de la o ramură de vârstă la alta, iar ultima seară de camp a fost dedicată 
Fiestei. Sarcinile fiecărei zile sau diferitele anunţuri din cetate, erau făcute cu ajutorul lui 
„Fluierici”, un poştaş cercetaş venit in Cetatea Meteşului, sau de Cavalerul Bucla.

 Denumire proiect: Şcoala de alpinism 
 Perioadă, locaţie: 3-6 septembrie 2009
 Organizator: Centrul Local „Mircea cel Bătrân”
 Finanţator: MTS - Direcţia Judeţeană pentru Tineret Vâlcea.
 Buget: 2.533 lei
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 Beneficiari direcți: 35 tineri cu vârste cuprinse între 14 si 18 ani
 Beneficiari indirecți: 100 de copii și tineri prieteni ai participanților, 70 de părinți
 Scurtă descriere: Şcoala de Alpinism a avut ca participanţi 35 de cercetaşi temerari, 
exploratori şi seniori şi 6 lideri adulţi, având ca scop prezentarea şi cunoaşterea materialelor, 
precum şi însuşirea unor tehnici de alpinism. Au avut loc antrenamente la pereţi cu două 
ing Arutela - valea Păuşei - Mânăstirea Stânişoara  - Mânăstirea Turnu- Camping Arutela. 
Cercetaşii au participat cu interes la activităţile de prezentare a materialelor şi tehnicilor 
de alpinism şi la antrenamentele la pereţi. Programul şcolii a fost completat cu activităţile 
din campul instalat in campingul Arutela, vizitarea castrului Arutela şi pelerinajul la Sf. 
Mânăstire Cozia.

 
Aria Cultură 
 
 Dezvoltarea intelectuală constă în a-ţi dezvolta abilitatea de a gândi, de a crea şi de a 
folosi informaţia într-un mod original pentru a te adapta la noi situaţii - rezolvare de prob-
leme, colectarea şi procesarea informaţiei 

 Denumire proiect: Siebenburgen – moştenirea săsească
 Perioadă, locaţie: 20-29 iulie, Hosman, Sibiu
 Finanţator: Fundaţia Saşilor Transilvani

 Parteneri: Fundaţia Saşilor Trans-
ilvaneni; World Organization of  Scout 
Movement – Regiunea Europeana; Federaţia 
Tineretului German din România; Fundaţia 
Hosman Durabil; Calfele călătoare
 Buget: 121,324.00 lei
 Beneficiari direcți: 100 de cercetași 
români cu vârste cuprinse între 14 și 30 de 
ani, 100 de cercetași străini cu vârste cu-
prinse între 14 și 30 de ani
Beneficiari indirecți: centrele locale din 
care provin participanții, comunitatea locala, 

sponsori și parteneri, 400 de părinți, 300 
de tineri prieteni ai participanților
Scurtă descriere: Proiectul a avut ca 
scopul descoperirea moştenirii culturii 
şi  civilizaţiei săseşti păstrate in Sibiu 
şi alte 7 oraşe întemeiate de saşi în 
Transilvania(Siebenburgen).
Tinerii participanţi la proiect au fost 
implicaţi în mod direct în comunitatea 
săsească a satelor şi oraşelor vizitate, 
s-au familiarizat cu activităţile cotidiene 
ale regiunii şi ale locuitorilor acesteia; 
 Au fost surprinse aspectele 
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tradiţional-săseşti din viaţa locuitorilor prin intermediul atelierelor specifice derulate pre-
cum: olărit, lucru în lemn, dansuri săseşti, hârtie manuală, fabricarea săpunului şi mai ales 
restaurare de cetate.

 Denumire proiect: Schimb multilateral de tineri „Black Cat International”
 Perioadă, locaţie: 1-11 august- Tabăra de copii Sălătruc, jud. Bacău
 Organizator: Centrul Local Suceava
 Parteneri: Scouts et Guides du France, Brown Bears Scout Group Bulgaria, 
Kielce Polonia
 Buget: 18.500 euro
 Beneficiari direcți: 25 de tineri cu vârste între 15-20 de ani care au participat la 
proiect 
 Beneficiari indirecți: Utilizatorii de inter-
net care cunosc limba engleză
 Scurtă descriere: Proiectul şi-a propus im-
plicarea a 32 de tineri din patru ţări Europene într-
un proiect cultural internaţional prin care aceştia să 
descopere originile şi explicaţia superstiţiilor atât 
din ţările lor, cât şi din alte ţări europene.
 Tinerii au participat pe parcursul a 10 zile 
la activităţi care să-i facă să înţeleagă cât mai clar 
apartenenţa lor  la o societate şi un mediu multicul-
tural (Uniunea Europeana). Au fost folosite mijloace non-formale de educaţie pentru trans-
miterea informaţiilor şi pentru realizarea obiectivelor propuse, şi s-au încurajat creativitatea 
tinerilor şi folosirea internetului ca mijloc de comunicare şi promovare, prin crearea unui 
site care să însumeze munca depusă de ei în cadrul proiectului în cele 10 zile de activităţi ale 
schimbului de tinerii.

 Denumire proiect: Deschiderea anului cercetăşesc 2009 2010
 Perioadă, locaţie: 23-25 octombrie, Cluj-Napoca
 Organizator: Centrul Local Cluj-Napoca
 Parteneri: Şcoala de Arte si Meserii „Samus”
 Buget: 148.81 ron

 Beneficiari direcți: 100 de 
membrii ONCR din 7 centre locale, 
cu vârsta cuprinsă intre 14 și 30 de 
ani
 Beneficiari indirecți: 
centrele locale din care provin 
participanții, comunitatea lo-
cala, sponsori și parteneri, 200 de 
părinți, 300 de tineri prieteni ai 
participanților
 Scurtă descriere: proiectul 
şi-a propus implicarea a 100 de 

membrii ONCR din 7 centre locale, din 4 ramuri de vârstă, (temerari 11-14 ani, exploratori 
14-18 ani, seniori 18-21 ani si lideri) intr-un eveniment comun scout.
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 Datorită apartenenţei tuturor centrelor locale la regiunea Ardealului, tradiţiile 
ardeleneşti au fost promovate împreună cu tema proiectului, ”Culorile Cercetăşiei”.
Astfel, această temă a fost evidenţiată în cadrul ceremoniilor de deschidere şi închidere, prin 
traseul de orientare intra-urban „Curcubeul Clujului” şi în cadrul Momentului de Imagine în 
care membrii fiecărui centru local au fost reprezentaţi de câte una din culorile curcubeului, 
aceştia fiind aşezaţi ulterior sub forma unui soare format din cercuri concentrice şi raze, culo-
rile fiind simbol al păcii şi unităţii, valori promovate de mişcarea scout atât la nivel local cat si 
naţional si mondial. 

 Pe de alta parte, al doilea aspect 
promovat in cadrul evenimentului a fost 
cultura Ardealului prin intermediul 
 • concursului pe patrule de 
temerari sau exploratori formate alea-
tor intre membrii celor 7 centre locale, 
concurs in care participanţii au con-
curat pentru titlul de „Ăi mai ardeleni 
cercetaşi”;
 • aspectului intelectual al con-
cursului de orientare ”Curcubeul Cluju-
lui”, care a fost organizat în funcţie de principalele obiective turistice ale Clujului şi în cadrul 
căruia participanţii au avut ocazia de a afla noi informaţii despre istoria şi cultura locală;
 • activităţi „Sara Ardeleană”,  în care fiecare centru local a prezentat câte ceva din gas-
tronomia lor locală, toţi membrii având totodată ocazia de a învăţa dansuri folclorice specifice 
regiunii Ardealului şi de a viziona proiecţia de poze permanentă, cu poze din cadrul diferitelor 
activităţi locale sau regionale ONCR.

 Denumire proiect: Urme de Cercetaş 
 Organizator: Echipa Naţională de Programe a ONCR 
 Perioadă: 1 oct – 10 dec 2009
 Beneficiari direcți: 40 de tineri participanti la concurs
 Beneficiari indirecți: ~ 1000 de persoane care au achiziționat plannerul rezultat in 
urma concursului

 Scurtă descriere: „Urme de 
cercetaş” este un concurs naţional 
de fotografie digitală, destinat tu-
turor cercetaşilor. În concurs s-au 
primit orice tip de fotografii legate de 
activităţi cercetăşeşti, fie ele locale, 
naţionale sau internaţionale. Acestea 
au fost puse în valoare prin cele patru 
teme: Activităţi cercetăşeşti, Artistic, 
Instantanee, Portrete. 13 dintre pozele 
înscrise în concurs, au fost alese 
câştigătoare şi au fost folosite pentru 

realizarea calendarului cercetăşesc 2009.  
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Aria Social 
    
Dezvoltarea socială constă în înţelegerea conceptul de interdependenţă cu ceilalţi şi în a-ţi 
dezvolta abilitatea de a coopera şi a conduce; relaţii cu ceilalţi, solidaritate şi serviciu, comu-
nicare, cooperare, colaborare, leadership. 

 Denumire proiect: International Award în Penitenciar
 Perioadă, locaţie: 2008 – 2010, Codlea – jud. Braşov
 Organizator: Centrul Local Braşov
 Finanţator:  The Duke of Edinburgh’s Award International Association
 Parteneri: Penitenciarul Codlea
 Buget: 10.000 USD (2008) + 9.000 lire (2009-2010)
 Beneficiari direcți: tinerii (cu vârste cuprinse între 18-25 ani) privaţi de libertate.
 Scurtă descriere: International Award în Penitenciar este un program educativ, care 
se bazează pe dezvoltarea deprinderilor personale ale persoanelor private de libertate. 
Scopul proiectului este de a contribui la procesul de reintegrare psiho-socială a tinerilor 
deţinuţi, prin implementarea programului de dezvoltare personală „International Award for 
Young People”. 
 Obiectivele proiectului:
 1. Să se desfăşoare programul International Award pentru un număr de 80 de tineri 
din penitenciarul Codlea, în trei ani;
 2. Să se dezvolte atitudini pro-sociale şi roluri pozitive pentru un număr de 80 de 
tineri din penitenciarul Codlea, în trei ani;
 3. Să scadă numărul de abateri pentru participanţii la programul International Award, 
în trei ani;
 4. Să se dezvolte deprinderile necesare pentru reîntoarcerea în comunitate, pentru un 
număr de 80 de tineri din penitenciarul Codlea, în trei ani. 

Centrul local Braşov a luat parte între anii 2008 – 2010 la proiectul intitulat International 
Award în Penitenciar care s-a desfăşurat în localitatea Codlea din judeţul Braşov, având ca 
finanţator The Duke of Edinburgh’s Award International Association și ca parteneri Peniten-
ciarul din Codlea. Bugetul alocat acestui proiect a fost de 10 000 USD în 2008 şi de 9 000 de 
lire pentru anii 2009 şi  2010.  International Award în Penitenciar este un program educativ, 
care se bazează pe dezvoltarea deprinderilor personale ale celor privaţi de libertate.  Scopul 
proiectului este de a contribui la procesul de reintegrare psiho-socială a tinerilor deţinuţi prin 
desfăşurarea programului International Award, dezvoltarea atitudinilor pro-sociale şi a rolu-
rilor pozitive, a deprinderilor necesare pentru reîntoarcerea în comunitate pentru un număr 
de 80 de tineri din penitenciarul Codlea, în 3 ani şi prin scăderea numărului de abateri pentru 
participanții la programul International Award. Toate acestea fac parte din programul pentru 
dezvoltare personală “International Award for Young People”.

 Denumire proiect: Educație pentru sănătate mintală
 Perioadă, locatie: decembrie 2008 – noiembrie 2009, jud. Brașov
 Organizator: Centrul Local Brașov
 Finantator: O.P.C.P./F.D.S.C./PHARE 2006
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Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Brașov
      Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
      Casa Corpului Didactic Brașov
      Direcția de Sănătate Publică Brașov
      Direcția Județeană pentru Tineret Brașov
 Buget: 68.440 euro (5% contribuție proprie)
 Beneficiari direcți: 5.000 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 18/19 ani din Județul 
Brașov, care sunt înscriși într-o formă de învățământ; 250 de profesori din liceele din Județul 
Brașov.
 Beneficiari indirecți: comunitatea locala, sponsori și parteneri
 Scurtă descriere: Educaţie pentru sănătate mintală este un program educativ.
 Scopul proiectului îl reprezintă promovarea sănătăţii mintale în rândul tinerilor 
cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18/19 ani, prin educare, informare, instruire şi dezvoltare de 
abilităţi în domeniul sănătăţii mintale.
 Obiectivele proiectului sunt:
 1.Să informăm 5.000 de tineri şi 250 de profesori din liceele din Judeţul Braşov cu 
privire la problemele cronice de sănătate mintală;
 2.Să dezvoltăm abilităţi în domeniul sănătăţii mintale pentru un număr de 250 de 
tineri din judeţul Braşov;
 3.Să formăm 50 de tineri în domeniul sănătăţii mintale pentru educaţia de la egal la 
egal;
 4.Să formăm un ”sub-departament” de promovare a sănătăţii mintale în cadrul Centu-
lui Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Braşov (parte a CJARE Braşov).
 Grupul ţintă:
 5.000 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18/19 ani din Judeţul Braşov, care sunt 
înscrişi într-o formă de învăţământ;
 250 de profesori din liceele din Judeţul Braşov.

 Centrul local Braşov a desfăşurat între lunile decembrie 2008 şi noiembrie 2009 
proiectul numit “Educaţie pentru sănătate mintală” în judeţul Braşov. Centrul local a avut 
ca parteneri în acest proiect Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională, Casa Corpului Didactic Braşov, Direcţia de Sănătate 
Publică Braşov şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret Braşov. O.P.C.P., F.D.S.C. şi PHARE 
2006 au finanţat acest proiect care s-a bucurat de un buget total de 68 440, din care 5% a fost 
contribuţia proprie a centrului local. 
 Programul “Educaţie pentru sănătate mintală” este unul educativ, având drept scop 
promovarea sănătăţii mintale în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18/19 ani prin 
educare, informare, instruire şi dezvoltare de abilităţi în domeniul sănătăţii mintale. Cen-
trul local a vrut ca prin acest program să informeze 5 000 de tineri şi 250 de profesori din 
liceele din judeţul Braşov cu privire la problemele cornice de sănătate mintală, să dezvolte 
abilităţi în acest domeniu pentru un număr de 250 de tineri din acest judeţ, să formeze 50 de 
tineri pentru educaţia de la egal la egal şi a unui ”sub-departament” de promovare a sănătăţii 
mintale în cadrul Centului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Braşov (parte a CJARE 
Braşov). 5 000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18/19 ani din judeţul Braşov, înscrişi 
într-o formă de învăţământ şi 250 de profesori de liceu constituie grupul ţintă al acestui pro-
gram.
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Denumire proiect: Promisiunea 2009
 Perioadă, locaţie: 21-23 mai 2009 Tecuci- Insula cercetaşului
 Organizatori: Centrul Local Tecuci
 Parteneri: Primăria municipiului Tecuci, Casa de cultura Tecuci, Clubul elevilor 
Tecuci
 Buget: 6000 lei
 Beneficiari direcți: 60 cercetași cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani
 Beneficiari indirecți: centrele locale din care provin participanții, comunitatea locala, 
sponsori și parteneri, 120 de părinți, 200 de tineri prieteni ai participanților

 Scurtă descriere: Campul „Promisiunea 2009” a fost organizat de CL „Oltea Do-
amna” Tecuci  şi a avut ca participanţi lupişori, temerari, exploratori şi lideri din CL Tecuci, 
CL Aurel Vlaicu, CL. Baden Powell, CL Suceava, A Co Ce Ro Iaşi, CL Matca. S-a desfăşurat 
între 21 şi 23 mai 2009, în Tecuci, pe Insula cercetaşului şi a beneficiat de un buget de 6000 
de lei. Centrul local a avut ca parteneri în acest proiect Primăria municipiului, Casa de 
cultură şi Clubul elevilor Tecuci. Activităţile au inclus ateliere de orientare, noduri, creaţie, 
autoapărare, pictura, prim-ajutor, focuri şi vetre, într-o deplasare la o pădure din apropiere, 
dar şi pe Insula Cercetaşului - jocuri, atelier cultural, foc de tabără. A treia zi s-a depus Prom-
isiunea la Statuia Cercetaşului  Zona a fost ecologizată după terminarea activităţii şi raportul 
proiectului a fost înaintat Primăriei Tecuci- partenerul principal al acţiunii. Proiectul şi-a 
propus să pună în legătură cercetaşi din toate colţurile ţării pentru ca aceştia să lege prietenii, 
să afle despre proiectele altora şi să simtă că sunt membri ai aceleiaşi organizaţii mari.

 Aria Ecologie 

 Denumire proiect: Junior Ranger – Activităţi de educaţie ecologică în rezervaţia 
naturală Căldarea Câlcescu din munţii Parâng
 Perioadă, locaţie: 01.04. – 30.10.2009, M-ţii  Parâng 

 Organizator: Centrul Local  Mircea cel Bătrân 
Râmnicu Vâlcea
 Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat  
Miercurea Ciuc
 Parteneri: Şcoala generală nr.10 Râmnicu 
Vâlcea şi Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân Râmnicu 
Vâlcea
 Buget: 16.173; 24.168
 Beneficiari direcți: 120 cercetaşii cu vârste 

cuprinse între 10 și 18 ani, participanţi la activităţile din cadrul proiectului, liderii cercetaşi 
participanţi
 Beneficiari indirecți: alţi copii şi tineri participanţi la campurile proiectului, turiştii 
care s-au deplasat în zonă înperioada verii anului 2009
 Scurtă descriere: Acest proiect a avut ca scop promovarea educaţiei ecologice a co-
piilor şi tinerilor cercetaşi prin implicarea acestora în activităţi de conservare a biodiversităţii 
şi de protejarea naturii în Rezervaţia naturală Căldarea Câlcescu din munţii Parâng.
 In cadrul proiectului s-au derulat atât activităţi teoretice precum şi practice, au avut 
loc sesiuni de informare privind problematica ariilor naturale protejate cu referire specială la 
rezervaţia Căldarea Câlcescu din munţii Parâng. Zona a fost monitorizată timp de 2 luni şi 
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jumătate, turiştii primind informaţii direct de la cercetaşi şi prin pliante distribuite în Obârşia 
Lotrului.
Pe perioada proiectului la Obârşia Lotrului s-au derulat 3 tabere cu activităţi specifice 
cercetaşilor precum: refacerea marcajelor şi indicatoarelor pe potecile de acces în rezervaţie, 
monitorizarea deplasării persoanelor  (turişti, ciobani,vânători şi pescari)  în aria naturală 
protejată, igienizarea zonei.

 Denumire proiect: „Trasee montane pe versantul Nord-estic al Masivului Făgăraş”
 Perioadă, locaţie: 22-24 mai 2009, Munţii Făgăraş, din judeţul Braşov
 Organizator: Centrul Local - Orion, Miercurea Ciuc
 Parteneri:  S.O.S Ţara Făgăraşului, Salvamont Victoria
 Buget: 3 000 lei
 Beneficiari direcți: turiştii care frecventează aceasta zona, comunitatea locala, spon-
sori și parteneri
 Scurtă descriere:  Această activitate a fost realizată de către  31 de tineri cercetaşi 
cu vârsta între 14-22 ani şi 7 adulţi. Proiectul a avut ca scop marcarea de trasee în Masivul 
Făgăraş precum şi instalarea de plăcuţe spre noile 
trasee  şi amenajarea panourilor informative în satele 
beneficiare proiectului (Hârseni, Sebeş). La finalul 
proiectului s-a ecologizat întreaga zonă în care s-a 
desfăşurat activitatea şi s-au împărţit materiale pentru 
promovarea proiectului.

 Denumire proiect: Masivul Făgăraş, mai curat, mai accesibil turiştilor
 Perioadă, locaţie: 10 – 13 septembrie 2009, Munţii Făgăraşului, din judeţul Braşov
 Organizator: Centrul Local – Orion, Miercurea Ciuc
 Parteneri: Primăria Lisa; Salvamont Victoria; Asociaţia S.O.S. Ţara Făgăraşului  
 Buget: 3 800 lei
 Beneficiari direcți: turiştii care frecventează aceasta zona, comunitatea locala, spon-

sori și parteneri
 Scurtă descriere: În cadrul proiectului Masivul Făgăraş, 
mai curat, mai accesibil turiştilor au avut loc acţiuni de ecolo-
gizare a zonei, de marcare şi premarcare de trasee cu turistice 
cu sprijinul Salvamont Victoria, dar şi campanii de informare a 
turiştilor şi localnicilor din zona referitoare la modul de ocrotire a 
naturii.

 Denumire proiect: “Natură, simplitate, viaţă”
 Organizator: Centrul Local  „Oscar Skrabel” Bistriţa
 Finanţator: Primăria Bistriţa, Fundaţia “Cercetaşii 
Bistriţeni”

 Parteneri: Primăria Bistriţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud,
 Colegiul Tehnic “Infoel” Bistriţa, Şcoala Generală Nr. 1 Bistriţa, Şcoala Generală Nr. 
4 Bistriţa, Liceul de Arte Plastice „Corneliu Baba” Bistriţa, Fundaţia “Cercetaşii Bistriţeni”
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 Buget: 15.009,53 lei
 Beneficiari direcți: 500 de copii şi tinerii cu vârste cuprinse între 8 şi 20 de ani din 
instituţiile de învăţământ din Bistriţa.
 Beneficiari indirecți: toţi copii şi tineri bistriţeni, precum şi comunitatea locală
 Scurtă descriere: “Natură, simplitate, viaţă” a avut ca scop întreţinerea şi moderniza-
rea spaţiilor verzi din Parcul Municipal Bistriţa, malul drept al râului Bistriţa pe o distanţă de 
2 km.
 Acest proiect a vizat aproximativ 500 de copii şi tinerii cu vârste cuprinse între 8 şi 20 
de ani din instituţiile de învăţământ din Bistriţa prin intermediul cărora s-a ajutat la creşterea 
gradului de informare în ceea ce priveşte realităţile din mediul înconjurător(resurse epuiza-
bile, resurse alternative) precum şi stimularea spiritului competitiv al acestora.
În cadrul proiectului s-au derulat diverse concursuri şi ecologizarea Parcului Municipal 
Bistriţa şi a Pădurii Schulerwald şi s-au tipărit peste 500 de broşuri. 

 Aria Spiritual 
  
 Dezvoltarea Spirituală constă în cunoaşterea şi înţelegerea moştenirii spirituale a 
comunităţii tale, descoperirea realităţii spirituale care dă sens vieţii şi ghidarea vieţii de zi cu 
zi după un set de principii şi valori, în acelaşi timp respectând alegerile spirituale ale celorlalţi 
- descoperire spirituală, absolut, valori, înţelepciune, rugăciune.

 Denumire proiect: Lumina Păcii de la Betleem
 Perioadă, locaţie: decembrie 2009
 Finanţator:
 Parteneri: Episcopia Romano-Catolica de Iaşi; Centrul Diecezan Caritas Iaşi 
 Buget: 1500 euro
 Beneficiari direcți: 10 centrele locale care au participat la proiect
 Scurtă descriere: Lumina Păcii de la Betleem este un proiect al cercetaşilor prin 
care dorim ca, în preajma Crăciunului, să transmitem lumii întregi un mesaj de Pace, ce ne 
îndeamnă la Non-Violenţă în acţiunile şi trăirile noastre, atât în relaţia cu cei din jurul nostru, 
cât şi cu noi înşine. Proiectul Lumina Păcii de la Betleem a fost iniţiat de un grup de cercetaşi 
din Viena care au preluat ideea televiziunii publice austriece, ORF, în urmă cu aproape 20 
de ani. Lumina reprezintă un simbol al Păcii şi al Ecumenismului, reprezentat de o flacără 
aprinsă la grota din Betleem, unde s-a născut Iisus Hristos, şi distribuită apoi în toată Europa 
şi peste ocean cu ajutorul cercetaşilor. 
 Principalul eveniment al acestui proiect îl reprezintă Ceremonia anuală de la Viena, o 
ceremonie religioasă la care participă cercetaşi din peste 20 de ţări, de mai multe confesiuni, 
atât catolici, cât şi protestanţi, anglicani sau ortodocşi şi clerici, reprezentanţi ai diferitelor 
culte religioase. De la această ceremonie, cercetaşii merg în propria ţară pentru a da mai 
departe acest simbol, prin diferite acţiuni. Din România, la această Ceremonie, au participat 9 
persoane care au adus Lumina Păcii de la Betleem în ţară începând cu data de 15 decembrie. 
Mai multe despre traseul Luminii în ţară pe www.luminapacii.ro sau pe www.scout.ro. Pe 19 
decembrie 2009, la oră 11.00, în mai multe localităţi din ţară s-au desfăşurat ceremonii spe-
ciale de oferire a acestui simbol comunităţilor, iar în perioada ce a urmat, cercetaşii au vizitat 
diferite instituţii medicale, de asistenţă socială sau de educaţie, în care au oferit acest simbol 
însoţit de mesajul specific. ONCR duce mai departe o tradiţie de 13 ani.
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 Denumire proiect: Zile Reculegere – Comunicare non-violenta 
 Perioadă, locaţie: 27-29 martie, Luizi Calugara
 Organizator:Centrul local Nicolae Bălcescu
 Parteneri : SJ Claudianum Bucureşti, Surorile Sf. Agnes - Luizi Calugara
 Buget:  1540 lei
 Beneficiari direcți: 10 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, 30 de adulți 
 Scurtă descriere: Zile de Reculegere – Comunicare non-violentă –  organizate de 
CL Nicolae Bălcescu a avut loc în perioada 27-29 martie 2010, la Luizi Calugara, având 
ca parteneri SJ Claudianum Bucureşti și Surorile Sf. Agnes – Luizi Calugara şi beneficiind 
de un buget de 1540 de lei. Obiectivele urmărite prin această activitate sunt deprinderea 
abilităţilor de comunicare non-violentă, cunoaşterea limitelor proprii în relaţie cu ceilalţi şi 
cu noi înşine, experimentarea unor situaţii limită prin joc de rol, înţelegerea mecanismelor 
care generează violenţă în relaţie cu ceilalţi şi cu noi înşine. Lideri, exploratori şi părinţi 
de cercetaşi din centrul nostru local au încercat să atingă aceste obiective participând la 
activităţi precum discuţii pe tema comunicării non-violente, adoraţie, jocuri de cunoaştere, 
de comunicare şi de încredere, rugăciune, precum şi depunerea de promisiune.

 Evenimente Internaţionale 

 Denumire proiect: Scout Academy 
 Perioadă, locaţie: 27 Octombrie – 1 Noiembrie 2010, Cehia
 Scurtă descriere: Academia îşi propune să furnizeze un proces de dezvoltare şi 
învăţare inovativ, de mare calitate, modular care să atingă o mare varietate de teme cu care 
se confrunta organizaţiile de tineret din Europa.

 Sesiunile la care au asistat participanţii 
au avut ca subiect diversitatea în programele de 
tineret, împuternicirea tinerilor, metoda scout, 
spiritualitatea, noi trend-uri în voluntariatul 
adult, atragerea adulţilor, management avansat, 
suport eficient pentru lideri sau oportunităţi şi 
metodologii de finanţare.
 

 Denumire proiect: RoverWay 

 Perioadă, locaţie: 19-28 Iulie 2009, Islanda
 Scurtă descriere: RoverWay reprezintă o posibilitate pentru tineri cercetaşi şi ghide 
din Europa să se întâlnească cu scopul de a promova culturi şi tradiţii diferite. 
 Prin activităţile de la eveniment participanţii şi-au experimentat şi dezvoltat 
înţelegerea sentimentului de apartenenţă la o mişcare mondiala şi au fost provocaţi de noi 
perspective culturale, comportamentale, de origini sau de experienţe. 
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 Denumire proiect: 6th Fo-
rum and Youth Programme and Adut 
Resources 
 Perioadă, locaţie: 18-22 
Martie 2009; Portugalia
 Scurtă descriere: Forumul 
şi-a propus formarea de persoane 
care să lucreze in domeniile Resurse 
Adulte sau Programe de Tineret în 
organizaţiile din care provin.
 Sesiunile de formare au oferit 
o viziune de ansamblu şi informaţii 

punctuale despre teme de interes cum ar fi: “Cum învaţă liderii”, “Motivaţie”, „Manage-
mentul Timpului, „Managementul Schimbării” şi „Cum să fii Responsabil Naţional”.

 Denumire proiect: International Commis-
sioner’s Forum 
 Perioadă, locaţie: 20-22 Noiembrie 2009; 
Malta
 Scurtă descriere: Acest forum oferă Comis-
arilor Internaţionali oportunitatea de a împărtăşi şi 
primi informaţii despre rolul important pe care îl 
joacă în organizaţiile lor.
 Pe parcursul evenimentului participanţii au 

putut discuta şi împărtăşi noile provocări ale Comisarilor Internaţionali, au oferit actualizări 
ale subiectelor importante din punct de vedere regional şi mondial şi au oferit oportunitatea 
fiecărei organizaţii să participe activ la diseminarea informaţiilor.
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 Campanii

 2% pentru cercetaşi
 Campania 2% reprezintă pentru ONCR o oportunitate de (auto)finanţare a activităţilor 
sale şi o metodă activă de susţinere a centrelor sale din întreaga ţară. Aceşti bani au ca scop 
direct dezvoltarea activităţilor de educaţie non-formală precum şi achiziţionarea materialelor 
folosite în cadrul acestora. În urma campaniei desfăşurate în anul 2009, s-a reuşit strângerea a 
circa 3087 lei pe nivel național, și 20000 ron la nivelul întregii ţări.

 Prietenii cercetăşiei
 Prietenii Cercetăşiei contribuie la misiunea educativă a cercetăşiei în România prin 
contribuţii financiare voluntare, precum şi schimb de informaţii şi idei. În această calitate 
continuă  să fie o resursă pentru cercetăşie, iar cercetăşia o resursă pentru ei. Putem facem 
ceva împreună pentru a lăsa lumea mai bună decât am găsit-o, ajutând concret grupuri de tin-
eri în explorările lor.
Platforme

 Platoforme

 www.scout.ro - www.cercetasiiromaniei.ro – Situl oficial al ONCR 

 www.infoscout.ro – reprezinta pagina online a revistei cercetasilor, editată lunar. 

 www.scoutface.com - Scoutface este o platformă online internaţională destinată numai 
cercetaşilor. Ca membru poţi încărca poze şi videoclipuri, îţi poţi face prieteni noi, îţi poţi 
adapta profilul, poţi realiza trasee de călătorie, o poţi folosi ca spaţiu pentru prezentarea şi co-
mercializarea produselor cercetăşeşti. Platforma Scoutface a fost creată  în România şi lansată 
pe 1 decembrie 2007.

 National Organization of Romanian Scouts – Pagina oficială a ONCR  in cadrul rețelei 
scociale Facebook 

 www.festivalul-luminii.ro - Situl oficial al proiectului “Festivalul Luminii”
 www.luminapacii.ro - Situl oficial al proiectului “Lumina pacii de la Betleem”
 www.sinistrati.info - Blogul campaniilor de ajutorare a sinistatilor din Romania
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 Raport financiar

Venituri administrative Pondere din total Planificat Realizat
Cotizația 2008+2009+2010 52% 25211 2136
Scout Shop 2009 11% 5000 4577
Campanie 2% 7% 21649 3087
Venituri neprevazute 0% 1 1
Sume rămase din campania 2008 - 
Clickio

30% 12214 12214

Total venituri adiministrative 64725 22050

Cheltuieli administrative Pondere din total Planificat Realizat
Asistent Administrativ 28% 7388 9750
Cotizatia OMMS 20% 6000 6874
Comisioane bancare 8% 1300 2812
Contabilitate 6% 3000 2250
AG 2009 5% 1500 1567
Chirie și utilități 4% 8700 1500
Campania 2% 2009 4% 2021 1300
Sedințe CD 3% 3200 1099
Altele 11% 5194 3861
Datorii aferente 2009 11% - 3800

Total cheltuieli administrative 38303 34813

Proiecte ONCR Pondere din total Venituri Cheltuieli
2% CL  - < 2009 6% 2314 2469
Fundraising 1% 1921 204
Exedent Caravană 0% 1648 16
Cercetășie și natură 6% 2266 19249
Scouting Seeds 13% 479 36934
Siebenburgen 2009 31% 112864 121326
Camp RoMania 2% 7527 7517
100 de idei de educa-
tie non-formala

40% 14355 12

Total proiecte 143374 187754
Valorile sunt exprimate in RON si redau bugetul ONCR fara a include bugetele Centrelor  
Locale.
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O mare parte dintre veniturile obținute în anul 2009 de către ONCR provin de la finanțatori  
și sponsori,  atrași  de beneficiile vizibile ale proiectelor derulate în cadrul organizatie. Cu 
ajutorul voluntarilor, am obținut rezultate cu impact în comunitățile locale, pe domenii 
precum educația non formala, aria socială și ecologică, unde este necesar un timp îndelungat 
pentru a vedea rezultatele investițiilor realizate. 

Dorim să ne dezvoltăm în continuare strategia în aceste direcții, și să devenim o forță 
socială, prin intermediul unor instrumente precum  finanțări publice și private, mecanis-
mul 2% sau donațiile și sponsorizările la nivelul organizaâional. Toate aceste vor facilita 
o  creșterea capacității de implicare în societate a cercetașilor. Vă mulțumim tuturor pentru 
sprijinul acordat!

 Parteneri, Sponsori, Donatori, Finanțatori

 Parteneri

 Habitat pentru Umanitate
 Consiliul Tineretului din România
 Asociația Creativ
 
 Moldoprod SRL
 Uniunea Tineretului German din Romania
 Romanian Challenge Camp
 Jandarmeria Română
 Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret
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 Finanțatori

 Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
 World Organisation of Scout Movement - European Scout Region
 Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret
 Tineret în Acțiune prin ANPCDEFP
 Fondul Social European - AM POSDRU 

 Sponsori privați
 
 Fundația Sașilor Transilvăneni
 Kaki SRL

           Mulțumiri și planuri de viitor

 Anul 2009 a reprezentat un moment de răscruce pentru Cercetaşii României, prin 
schimbarea direcţiei strategice a organizaţiei, prioritatea concentrării pe evenimentele in-
terne, dedicate unui public intern propriu, schimbându-se într-o prioritate către realizarea şi 
oferirea unui program educativ non-formal adecvat nevoilor majorităţii tinerilor şi copiilor 
între 7-21 ani din România.
 
 Organizaţia Mondială a Mişcării Scout a sprijinit şi finanţat noua strategie a ONCR 
prin finanţarea proiectului Scouting Seeds (Seminţe de Cercetăşie) prin mentoratul constant 
adresat membrilor consiliului director şi formarea profesională oferită membrilor Echipelor 
Naţionale ale ONCR. Mulţumim pentru acest sprijin extraordinar!
 
 
 Dorim să aducem mulţumiri sprijinului acordat de către Fundaţia Saşilor Trans-
livaneni în  Proiectului Sieberburgen - Moştenirea Săsească, şi ulterior suportului constant 
oferit pentru crearea şi finanţarea primului centru de tineret şi training naţional propriu al 
organizaţiei, localizat la Nocrich, în judeţul Sibiu.
 
 Pentru 2010 şi 2011 continuăm planul de dezvoltare al Cercetaşilor României printr-
un program amplu de participare şi formare a copiilor şi tinerilor cercetaşi 1oo idei de 
educaţie non-formală, dar mai ales prin realizarea celui mai mare eveniment educativ-nonfor-
mal din România, RoJam - jamboreea naţională, dedicat unui număr de peste 1300 de tineri 
români şi străini.
 
 Tema RoJam este “ORIGINI” şi ea se dezvoltă în trei direcţii (cadrul global, naţional/
cercetăşesc şi personal), fiecare dintre ele incercând să “analizeze trecutul pentru a inţelege 
viitorul”. Elementul central al cadrului simbolic RoJam este SATUL, ca simbol atat al tre-
cutului (satul ca prim element al civilizaţiei sedentare), al culturii române (satul ca matcă a 
românismului) şi al viitorului (“satul global”).
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 Dorim să creăm RoJam împreună cu  parteneri care cred şi susţin valorile noas-
tre, cu instituţii şi finanţatori specializaţi în economie socială, participare civică, ecologie 
şi educaţie non-formală, alături de ceilalţi membri ai societăţii civile ce urmăresc direcţii 
similare de dezvoltare a României, ca şi noi.
 
Dacă credeţi că proiectele “Cercetaşilor României” reprezintă dezideratul dumneavoastră 
de implicare socială, ne puteţi contacta la contact@scout.ro sau la telefon 07CERCETAS 
pentru a discuta despre o posibilă colaborare.
 
Vă salut cercetăşeşte: Gata Oricând,
 
Bianca Neşiu-Bedreag
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