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Cuprins

Cuvânt înainte
Cercetășia - un mod de viață
În 2015, am lăsat lumea un pic mai bună prin
implicarea în
• educație
• comunitate
• natură
Centrul Cercetășesc Nocrich – H. C. Habermann
Scout Shop
Cercetășia în cifre
Prietenii Cercetășiei
• voluntari
• echipe naționale
• parteneri și sponsori
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Cuvânt înainte

Mesaj din partea lui Sabin
Mureșan, Președinte al
Organizației Naționale
“Cercetașii României”

Sursa foto https://www.facebook.com/photo.ph
p?fbid=10155853430985224&set=a
.10150289921125224.528150.7034
20223&type=3&theater
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Cine suntem noi?

Organizația Națională "Cercetașii României" (ONCR) este cea mai
veche mişcare educațională voluntară pentru copii și tineri din România, cu
aproximativ 4000 de membri activi organizați în 79 de structuri locale
răspândite în 36 de județe și în municipiul Bucurşti.
Din anul 1922, ONCR este membru fondator al Organizației Mondiale a
Mișcării Scout (www.scout.org), care numără în prezent peste 40 000 000
de membri activi în 223 țări şi teritorii.
Misiunea Cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la
educarea copiilor și 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.
Organizația Națională “Cercetașii României” are covingerea că numai
investind cu responsabilitate în educația copiilor și tinerilor se poate produce
schimbarea pe care o așteptăm cu toții. Sub îndrumarea atentă a 800 de
voluntari adulți, au loc activități educaționale ce responsabilizează tinerii
ca cetățeni globali, membri ai comunității locale, naționale și internaționale.
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Ce este cercetășia?

CERCETĂȘIA este una dintre cele mai
răspândite metode educaționale non-formale,
metodă dezvoltată într-un cadru de învățare
complex, activ și distractiv, care oferă o
dezvoltare echilibrată copiilor și tinerilor, cu
conștiință față de valori și cu asumare de
responsabilitate față de comunitate.
A patra cea mai vândută carte din lume,
“Scouting
for
Boys”
(Manualul
cercetașului), publicată de Robert Baden
Powell în 1908, oferă ghidajul pedagogic
pentru cercetășia practicată astăzi în toată
lumea.
Adaptată pentru vârste cuprinse între 7 și
24 ani, Pedagogia Cercetășească antrenează
dorința de a ști și de a progresa personal și
urmărește dezvoltarea intelectuală, fizică,
a caracterului, emoțională, socială și
spirituală a copiilor și tinerilor.

Alături de acțiunile educaționale derulate săptămânal, cercetășia este un mod de
viață, promisiunea de cercetaș fiind o trăire autentică manifestată zilnic prin iubirea
față de sine și față de aproape și respectul față de valorile spirituale ale fiecăruia.
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Cercetași celebri
Cercetășia sprijină procesul dezvoltării personale a copiilor și tinerilor, ajutându-i
să-și descopere potențialul unic și să-l dezvolte într-o direcție constructivă.
Știați că multe dintre cele mai celebre personaje din istoria trecută și prezentă a
omenirii sunt cercetași? Regi și regine, președinți, premieri, campioni în sport,
astronauți, muzicieni, cercetători, artiști etc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pierre de Coubertin
Regina Elisabeta a II-a a Angliei
Gerald Ford
John F. Kennedy
Martin Luther King Jr.
Regele Albert al II-lea al Belgiei
Václav Havel
Tony Blair
Richard Branson
Paul McCartney
Jamie Oliver
Michael Owen
Bear Grylls
David Beckham

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benjamin Netanyahu
Hillary Clinton
Bill Gates
Steven Spielberg
Michael Jordan
Neil Amstrong
George W. Bush
Harrison Ford
Jim Morrison
Richard Gere
Mircea Eliade
Mihail Sadoveanu
Mihai Șora
Ecaterina Teodoroiu
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2015
4000

de cercetași
activi în România

79 de Structuri Locale
36 de județe și în municipiul București
57 de localităţi
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800 de voluntari

noi grupuri de cercetași
înființate în comunități rurale și urbane

100 000

de ore de
voluntariat la nivel local

adulți

4000

de activități locale

4 Echipe Naționale 1 Centru Educațional
Programe, Formare și Resurse Umane, Internațional, Informatică

80 de voluntari, 32 000

de ore de
voluntariat la nivel național

Cercetășesc

1

Scout Shop

Primul instrument de gestiune internă pentru managementul
organizației și al voluntarilor la nivel local și național
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EDUCAȚIE

INTERNAȚIONAL

The Academy

Cercetășia înseammnă educație prin acțiune, și de ce nu, prin interacțiune. V-aţi pus
vreodată întrebarea cum ar fi dacă cercetaşii ar avea o facultate pentru ei? Un loc în
care să înţeleagă şi să îmbunătăţească mecanismele organizaţiei care ne învaţă “să
lăsăm lumea un pic mai bună decât am găsit-o”.
Această facultate există. În perioada 27 octombrie - 1 noiembrie 2015, în Porto,
Portugalia, 3 tineri voluntari, cercetași români, au avut posibilitatea de a participa la
The Academy - un eveniment unic ce oferă cea mai bună posibilitate de networking
şi training de calitate într-un context internaţional. Timp de câteva zile, cercetașii au
învățat concepte esențiale, dar și abilități practice despre strategie şi management,
educaţie şi training, comunicare.
Foto: in mapa
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INTERNAȚIONAL

You’re Up
În perioada 16-23 iulie 2015, la Strasbourg, în Franța a avut loc Jamboreea eXploratorilor
din Europa - You’re Up 2015. You’re Up este cel mai mare eveniment european dedicat
tinerilor cu vârste între 14 și 17 ani și a reunit peste 15.000 de tineri din 29 de țări.
Contingetul României a fost reprezentat de 82 de cercetași, iar participanții au avut parte
de activități diverse, însă, impactul cel mai mare a fost dat de oportunitatea oferită
tinerilor de a fi deputați pentru o zi. Tinerii și-au luat rolul în serios și au elaborat și
adoptat o rezoluție pentru Europa de Mâine în cadrul Parlamentului European de la
Strasbourg. Printre temele abordate se regăsesc: democrația, drepturile omului,
solidaritatea, cultura și sustenabilitatea.
Din partea României a luat cuvântul în Parlamentul European Marius Duval, explorator în
cadrul Centrului Local Roșu din București:
“A fost o mare responsabilitate și o experiență unică! A fost prima dată când am vorbit în
fața a 800 de oameni și totul a mers bine [...] Din cadrul rezoluției privind viața
democratică, consider că un aspect foarte important este susținerea tinerilor în
organizarea de discuții și dezbateri pentru a promova importanța votului. În cadrul
grupului de cercetași din care fac parte deciziile se iau în mod democratic, pe baza de vot,
dar mi-ar plăcea ca peste tot acesta să fie folosit.”.
FOTO: Dosar atasat email.
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INTERNAȚIONAL

A 23-a Jamboree Mondială, Japonia

Între 28 iulie și 8 august 2015, 23 de tineri cercetași români au trăit o experiență
unică la cea de a 23-a Jamboree Mondială, derulată în Kirara-Hama, Japonia. O
Jamboree, așa cum a definit-o Robert Baden-Powell reprezintă o adunare cât mai
mare a cercetașilor din toată lumea, reuniți cu scopul de a desfășura activități
împreună, de a se cunoaște și a lega prietenii pe o viață. Evenimentul a reunit peste
32 000 de participanți din 150 țări de pe 6 continente.
Contingentul României a fost format din 23 de tineri și adulți (12 tineri, 3 voluntari
adulți si 8 membri ai Echipei Internaționale de Organizare). În spiritul unității și
solidarității mutuale - tema principală a evenimentului -, activitățile din cadrul
Jamboreei au fost dezvoltate în baza următoarelor principii: unitate, armonie,
cooperare, prietenie și pace între oameni. Programul celor 14 zile de activitate a fost
distribuit pe module de învățare și socializare dintre care amintim: explorarea
naturii, activități de apă, pace, dezvoltare globală, știință, interculturalitate, servicii
în sprijinul comunității.
Doi tineri români, Elena Topala și Călin Gabor au fost reprezentanții oficiali ai țării
noastre la ceremoniile memoriale pentru pace din Nagasaki, respectiv Hiroshima
care au avut loc pe data de 5 august.
FOTO: Dosar atasat email.
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NAȚIONAL

ȘCOALA ALTFEL în spirit cercetășesc

Și în 2015 cercetașii au spus DA învățării prin acțiune. Pentru al patrulea an
consecutiv, Organizația Națională “Cercetașii României” (ONCR) s-a alăturat
programului „Şcoala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, organizat de
Ministerul Educației Naționale în perioada 6–10 aprilie.
Cercetașii României au pregătit o propunere educațională cu activități eficient
structurate și bine gândite, concepute astfel încât să răspundă nevoilor fiecărui
ciclu de formare şcolară: primar, gimnazial şi liceal.
Activitățile se axează pe dezvoltare intelectuală, fizică, a caracterului, afectivă,
socială și spirituală a copilului sau tânărului. În același timp, fiecare activitate are
ca scop dezvoltarea spiritului de echipă și a coeziunii de grup și încurajează
autonomia copiilor și tinerilor prin metode participative.
De asemenea, ONCR a oferit suport direct cât mai multor școli și profesori
(propunere de activități adiționale, fișe de activități, consultanță, mentorat sau
training).
Aventura cercetășiei a ajuns în peste 100 de școli din toată țara, cu programe
educative de calitate oferite unui număr de peste 1000 de copii și tineri.
FOTO: dosar atasat la email.
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LOCAL
NAȚIONAL

Trofeul celor 6 сăi

În perioada 5 ianuarie - 1 iunie 2015, Echipa Naţională de Programe a desfășurat
proiectul cercetăşesc "Trofeul celor şase căi: o competiție aprigă dar plină de
fair-play pentru câștigarea titlului Patrula Anului. Activitatea propune îndeplinirea
pe echipe a diverselor provocări și parcurgerea celor 6 căi: Calea Minții, Calea
Sufletului, Calea Herculiană, Calea Inimii, Calea Lumii, Calea Căilor.
"Campionatul" temerarilor se află la a 3-a ediţie și a oferit participanților înscriși
multe de învățat: istoria bogată a dacilor, utilitatea plantelor, scrierea creativă și
instrumente de marketing etc.. Cum? Printr-o serie de evenimente ale căror
specific este învățarea prin acțiune.
O foto de aici sau orice foto http://trofeulcelor6cai.blogspot.ro/

14

NAȚIONAL

Campul Național de Lupișori, ediția VII

Cei mai mici și năzbâtioși dintre cercetași și-au dat întâlnire în perioada 26 iulie - 1
august, în localitatea Comănești, jud. Bacău, pentru a descoperi că învățarea
merge mână în mână cu jocul și aventura! Pentru câteva zile, 250 de participanți
s-au simțit personaje de poveste din frumoasa Carte a Junglei, încercând să-l
salveze pe Mowgli din mâinile clanului maimuţelor Bandar Log! Bravi și neînfricați,
copiii s-au întors din tabără cu misiunea îndeplinită, cu prieteni noi, cunoștințe din
domenii diferite, energie pozitivă, voioșie și bucurie autentică.
Nevoia de învățare dinamică a acestora a fost acoperită prin diverse activități:
drumeții, escaladă, construcții de camp, orientare, pictură și origami, vizitarea
pompierilor din localitatea, a unor instituții publice și chiar implicarea într-un atelier
cu tehnici de redactare a scrisorilor.
FOTO: in dosar atasat email

NAȚIONAL

Campul Național de Temerari

Campul Național de Temerari - “Un cuib de daci” adresat unui număr de peste 130
de copii cu vârste cuprinse între 10-14 ani a avut loc la Cioclovina - un loc încărcat
de istoria de secole a strămoșilor daci.
Protejați și îndrumați de zeitățile străvechi ale locului, participanții au avut
posibilitatea să cunoască tradiţii culturale din zona Parcului Grădiştea Muncelului:
olărit, albinărit, morărit, pomicultură și să descopere potenţialul natural al munţilor
Şureanu.
FOTO: in dosar atasat email
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NAȚIONAL

CAMP de Nocrich, ediția a II-a

În perioada 3 – 13 august 2015 a avut loc la Centrul Cercetășesc Nocrich – H. C.
Habermann, filială ONCR, un camp internațional de artă, meșteșuguri și pricepere:
“Romanian Villages Speak Non-Formal 2015”.
Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, a adunat
împreună peste 100 de tineri din țări precum România, Cehia, Macedonia, Islanda,
Portugalia și Franța, oferindu-le un context intercultural extraordinar, tradiții
locale, istorie și artă. Timp de 10 zile, participanții au avut posibilitatea să
cunoască și să experimenteze meșteșuguri unice ale Văii Hârtibaciului, obiceiuri
încă vii, practicate şi perfecţionate de secole de către saşii transilvăneni, români şi
rromi.
Printre activitățile desfășurate pot fi enumerate: ateliere meşteşugăreşti, muzică,
dans tradițional, explorare după model francez în satele învecinate, implicare în
comunitate, program de seară la foc de tabără și seri interculturale.
FOTO: in dosar atasat email
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NAȚIONAL

Campul Sterie Stinghe III

Campul Sterie Stinghe III, desfășurat în perioada 14 – 24 august 2015, a fost un
camp experimental, unic în cercetăşia europeană. Acesta a oferit participanților
oportunitatea de redefinire a valorilor personale, prin antrenarea acestora într-o
serie de activităţi cercetăşeşti inovatoare și distractive.
Timp de 10 zile, cercetașii au avut contextul de a (re)descoperi relația profundă pe
care o au cu: cu ei înșiși, cu cei din jurul tău, cu natura, cu frumosul şi cultura, cu
știința și tehnologia, cu Dumnezeu sau lipsa Ei/ Lui, cu cercetășia.
FOTO: in dosar atasat email
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NAȚIONAL

Forumul național de lideri

Evenimentul desfăşurat în perioada 28 – 31 mai a creat contextul de a discuta despre
diferite metode de educaţie nonformală şi a analiza impactul pe care acestea le au în
comunităţile din care facem parte.
Forumul destinat voluntarilor adulţi (lideri) din România şi din afara ţării a strâns
împreună aproximativ 100 de persoane, cu scopul principal de a îmbunătăţi programele
de educaţie destinate tinerilor. Activitățile desfășurate s-au bazat pe sesiuni de training şi
ateliere (workshops), prezentări audio-vizuale ale experţilor în domeniu, discuţii de grup
şi provocări pe echipe, toate acestea fiind îndreptate spre patru dimensiuni:
inspiraţională, formare, relaţii de socializare şi creaţie.
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NAȚIONAL

Proiecte de formare
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LOCAL

Deschiderea Anului Cercetășesc
2015 -2016

În octombrie 2015, cercetașii din întreaga țară au sărbătorit cu bucurie și
entuziasm Deschiderea Anului Cercetășesc 2015 – 2016 prin evenimente mici și
mari, în toată țara - pe măsura entuziasmului cercetașilor.
În 30 octombrie, cercetașii din zona Transilvaniei au deschis anul pedagogic cu
multă joc și aventură în stil “Monopoly DAC”.
Cercetașii din București au pregătit și ei un mod ingenios de a sărbători un nou an
de cercetășie. Peste 700 de cercetaşi au celebrat Deschiderea Anului Cercetăşesc în
data de 31 octombrie la Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”. Pentru o zi,
ogrăzile şi aleile au devenit tărâmuri magice educaţionale, unde joaca şi bucuria
și-au dat mâna pentru un an plin de învățare autentică.
FOTO: mapa atasata email
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LOCAL

Camp "Cupa Izvoarelor", ediția a XVIII-a
Campul "Cupa Izvoarelor", ediția a XVIII-a
Aria principala de activități este concursul premiat cu Trofeul transmisibil Cupa
izvoarelor și cuprinde urmatoarele provocări: hike pe trasee diferențiate ca timp de
parcurs și dificultate, concurs de orientare și concurs de programe artistice. A doua
arie de activități cuprinde atelierele din camp. Alte activități sunt ceremoniile și
festivitățile sociale, excursiile și vizitarea obiectivelor economice și sociale de pe valea
Lotrului.

Campul Faber Scout, Seini
Campul “Faber Scout 2015” a reunit peste 50 de tineri cu vârste cuprinse între
14 și 18 ani, pentru a le oferi un program complex, incluzând activități sociale,
cultural-istorice și jocuri medievale.
Amplasarea campului în perimetrul ruinelor medievale ale Cetății Zynir din
apropierea orașului Seini, Maramureș, oferă programelor educaționale o notă
suplimentară de mister și simbolism.
Pentru a obține titlul de “Faber Scout”, participanții au avut de îndeplinit diverse
provocări, care să-i ajute să devină de 5 ori Lord: al apei, al fierului, al pământului,
al lemnului și al pietrei.
FOTO: in dosar atasat email
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LOCAL

Campul "Nume de cod: POSADA“
În perioada 23 -29 iulie 2015 în localitatea Perișani a avut loc campul “Nume de Cod:
Posada” care a reunit peste 100 de temerari (11-14 ani) și lideri de temerari.
Pe parcursul a 7 zile, campul a îmbinat în mod armonios activități de aventură și
explorare cum sunt hike-urile montane în masivul Cozia, cu elemente de cunoaștere a
istoriei, obiceiurilor și tradițiilor locuitorilor Țării Loviștei.
Cercetașii au avut avea parte și de multe activități de învățare și de dobândire de
abilități în cadrul atelierelor practice organizate în camp.

FOTO: FOLDER ATASAT EMAIL

Pierdut în pădure - ediția a V-a
În vara lui 2015, cercetașii mai experimentați și-au împachetat bine curajul în rucsac
și s-au aventurat în pădurile României.
Timp de 5 zile, în perioada 17 – 21 august, în localitatea Săcărâmb, jud. Hunedoara,
cei 30 de participanți ai Campului Pierdut în pădure au demonstrat că supravieţuirea
e o artă accesibilă oricărui cercetaş curajos, energic şi dornic de aventură.
Seria de provocări a testat capacităţile şi abilităţile specifice oricărui cercetaş
aventurier: orientarea cu busola, rezistenţa fizică la efort prelungit prin hike-uri ce
implică şi traversări de chei, capacitatea de a construi un adăpost adaptat condiţiilor
de mediu şi de a aprinde şi menţine un foc, precum şi relaţionarea inter-personală şi
lucrul în echipă deoarece activităţile au fost parcurse în patrule de câte patru
cercetaşi.
FOTO: IN MAPA ATASATA EMAIL
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LOCAL

Școala de alpinism, ediția a X-a
În perioada 27 – 30 august 2015, în munții Căpățânii, și-au dat întânire tineri
curajoși și dornici de aventură în vadrul Școlii de alpinism, ediția a X-a.
Printre activitățile desfășurate: prezentarea materialelor de alpinism, a unor
tehnici de alpinism și regulilor de prevenire a accidentelor la alpinism,
antrenamente de alpinism (escalada și rapel), tiroliana, hike de 6 ore.
FOTO: mapa atasata la email

IaȘi Cercetează 2015

În cadrul proiectului "IaȘi Cercetează” - You wanna play a game? Ediţia a
III-a, cercetașii au invitat tineri cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani din ONCR să
descopere orașul celor șapte coline.
FOTO: mapa atasata email

24

LOCAL
LOCAL

Campul "Yip Yip", Dealu Botii: Avatar, The Last Airbender
Cercetașii din Centru Local Cluj-Napoca au organizat în perioada 7-18 august 2015
Campul "Yip Yip", pe Dealu Botii, unde au petrecut 6 zile de poveste cu tematica
Avatar, The Last Airbender.
Mulțimile lupișorilor și temerarilor au fost împărțite în patru comunități - Nomazii
Aerului, Tribul Apei, Regatul Pământului, Națiunea Focului și au învățat de la
maeștri (lideri) cum sa găsească echilibrul și să devină la rândul lor experți în
mânuirea elementelor.
Pe parcursul activității, cei 75 de participanți au avut de atins obiective îndrăznețe.
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VOLUNTARIAT

IMPLICARE ÎN COMUNITATE
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INTERNAȚIONAL

Ziua Mondială a Cercetășiei

În data de 22 februarie este sărbătorită în întreaga lume Ziua Mondială a
Cercetășiei. Evenimentul celebrează aniversarea nașterii lui Robert Baden-Powell,
fondatorul Mișcării Scout, precum și pe cea a soției sale, Olave Baden-Powell.
Ultimul mesaj al Lordului Robert Baden-Powell, continuă și astăzi să inspire
cercetașii de toate vârstele: “Adevărata fericire este de a te dărui celorlalți. Încercați
să lăsați această lume un pic mai bună decât ați găsit-o…”

28

INTERNAȚIONAL

8th European Scout Educational Methods Forum

150 de participanți, facilitatori și membrii în echipa de planificare din peste 40 de
organizații naționale din Europa au fost prezenți la the 8th European Scout
Educational Methods Forum care avut loc in Antalya, Turcia.
Este o oportunitate pentru liderii care lucrează la nivel național pe topicuri legate
de educație (programe pentru tineri, managementul resurselor adulte, training,
diversitate, dezvoltare) să se întâlnească și să împărtășească informații,
experiențe și, de asemenea, să formeze grupuri care să lucreze pe teme de interes
comun. Cercetașii României au fost prezenți cu 2 voluntari adulți.
Cu o abordare inovativă au fost tratate subiecte ca: educație pentru ce?, învățare
pentru viață, leadership în cercetășie, cercetăția în comunitate, ciclul de viață al
unui voluntar adult.
https://www.scout.org/node/50949 - foto
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INTERNAȚIONAL

8th European Scout Agora 2015

Cercetășia are un loc aparte între metodele de educație non-formală incusiv
pentru atenția atribuită conceptului de Educație pentru Viață. Prin urmare, o
parte dintre programele educaționale oferite la nivel internațional pun accentul pe
dezvoltarea abilităților pentru viață ale tinerilor.
Proiectul Agora - cu tematica “Skills for life” - este un instrument
educațional care utilizează metoda Scout pentru a atinge obiectivele educaționale
aferente ramurei de vârstă seniori (19 - 24 ani) și care pune un accent deosebit
pe împuternicirea tinerilor. Unicitatea proiectului este dată de faptul că acesta este
dezvoltat și organizat în mod voluntar de tineri, pentru tineri.
În perioada 8-12 aprilie 2015, la Castelul Jambville din Franța, cercetașii români
(2 participanți și 1 organizator), alături de cercetași din alte țări europene au
învățat cum pot deveni mai activi în comunitățile din care fac parte și cum pot
pune în aplicare lucrurile noi descoperite. Scopul principal al proiectului este
crearea unui context de învățare în care tinerii să conștientizeze schimbările pe
care ei sunt capabili să le facă în colectivul lor și în întreaga Regiune Scout
Europeană.
https://www.scout.org/node/50949 - foto
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INTERNAȚIONAL

Youth Empowerment Study Session

În perioada 2-5 septembrie 2015, la Cluj Napoca, a avut loc Youth Empowerment
Study Session (YESS), cu tematica Learn it young, remember it forever.
Scopul acestui eveniment european a fost de a explora și a studia conceptul de
“Youth Empowerment” din diferite perspective – implicarea tinerilor, metode
educaţionale, diversitate şi incluziune, comunicare şi relaţii externe, guvernare,
impact social. Au avut loc ateliere și dezbateri pe tema relevanţei implicării şi
participării tinerilor atât în activitățile educaționale cercetaşești, cât şi în
comunităţile locale, naționale și internaționale din care provin.
“Conceptul de Youth Empowerment este unul destul de vast și probabil am fi avut
nevoie de 4 luni, nu de 4 zile pentru a-l înțelege în totalitate și pentru a putea
spune că nu mai are secrete pentru noi; dar, cercetășia ne învață altceva - că
educația de durată se bazează pe experiență, pe greșelile pe care le faci, dar le
înțelegi și nu le mai repeți, pe muncă în echipă, pe scurt: Learning by doing.”
Foto: http://www.international.scout.ro/?p=1903
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Membri activi în:
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NAȚIONAL

Festivalul Luminii 2015

Începând din 2004, în fiecare an, cercetașii împart gânduri bune, culoare și bucurie
în comunitățile din care fac parte prin sute de mii de lumini ce trezesc emoții.
132.900 de gulguțe (forme origami confecționate din hârtie reciclată) au luminat
parcuri și alei și ne-au ajutat să redescoperim frumusețea lucrurilor mărunte în
ceremonii sincron derulate în 35 de localități din țară.
Festivalul Luminii este un festival cu și despre oameni: 3015 voluntari implicați,
55 000 de participanți, 420 apariții media și 290 de parteneri locali și naționali.
În 2015, proiectul a fost nominalizat la “Cel mai bun proiect în domeniul
tineretului” în cadrul Galei Naționale a Voluntarilor - cel mai amplu eveniment de
recunoaștere a meritelor voluntariatului la nivel național.
„o feerie de lumină în parcul Babeș”
www.stiridecluj.ro – 2013, Cluj-Napoca
”Cu puțină imaginație și creativitate, chiar și cele mai mărunte lucruri pot prinde
viață!”
www.romaniapozitiva.ro, 2014, București
FOTO: Dosar atasat la email.
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NAȚIONAL

Lumina Păcii de la Betleem

Anul 2015 a fost încheiat de cercetași prin revenirea la comunitate și spiritualitate.
Proiectul “Luminii Păcii de la Betleem” este un eveniment internațional ce
simbolizează dorința cercetașilor de a promova PACEA ca modalitate de a relaționa
cu ceilalți și dialogul ecumenic între confesiuni.
Delegația din România a fost prezentă la ceremonia ecumenică de la Viena care
reunește anual reprezentanţi ai diferitor confesiuni: catolici, ortodocşi, anglicani,
protestanţi, evanghelişti etc.
Cercetașii au transmis un gând de pace în comunitățile în care suntem prezenți
prin organizarea de ceremonii ecumenice locale sau regionale, implicarea în
proiecte sociale din comunitate, răspunsul pozitiv la provocarea de a face o faptă
bună în fiecare zi.
FOTO: in mapa atasata email.
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NAȚIONAL
Ordinul Cadoului Fermecat

Ordinul Cadoului Fermecat (OCF) este un proiect construit cu originalitate și multă
pasiune de voluntari și constă în oferirea unor servicii de împachetare a cadourilor de
sărbători, pe bază de donații.
Resursele se adună cu mai mare ușurință atunci când imaginația și priceperea se
aliniază pentru un scop nobil. OCF a fost construit ca un proiect educațional, tinerii
exploratori având oportunitatea de a învăța prin practică despre managementul unui
eveniment. În funcție de implicare, fiecare participant obține un anumit rang în ordin,
rang ce se poate îmbunătăți de la an la an. Astfel, ei pot deveni: Scutier, Cavaler,
Vrăjitor sau Mare Maestru.
Fondurile colectate în 2015 au fost direcționate pentru proiecte în comunitate și
pentru dezvoltarea programelor educaționale cercetășești.
Dar, cel mai important este că cercetașii implicați în proiect au învățat când de frumos
este să dăruiești.
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LOCAL

Celebrarea Comunității din Roșia Montană

Centrul local din Roșia Montană ne poate spune pe îndelete cum se crează o
legatură durabilă între cercetași și comunitate. Celebrând 1884 de ani de la
atestarea documentară a Roșiei Montane, în data de 6 februarie, 60 de copii și
tineri, au preparat prăjituri gustoase și ceaiuri calde pentru oaspeți, părinți și
localnicii.
În meniul de celebrare au mai fost servite povești captivante despre istoria
localității, un tur în misterioasele Galerii Romane și, desigur, vizionarea filmului
“Flăcări pe comori”, în regia lui Nicolae Mărgineanu.
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LOCAL

Troc Cercetășesc
Un joc: ce poți achiziționa când toată averea ta e o lumânare? În 19 august,
cercetașii din Craiova au trăit o extraordinară experiență despre creativitate,
comunicare, implicare în comunitate și ascultare.
Un eveniment realizat de 60 de tineri, fiecare dintre ei deținând o singură lumânare
și având multe dorințe de împlinit: “Ai vrea să facem acest schimb? Eu îți ofer
lumânarea mea, tu îmi dai cartea ta. Eu îți ofer cartea mea, tu îmi dai creionul
tău..”. Câte schimburi a reușit să adune pe parcursul unei zile întregi fiecare dintre
cercetași? Mai importante au fost însă relațiile care s-au întemeiat, discuțiile purtate
despre o carte sau alta și bucuria de a împărtăși experiențe de viață și de cercetășie
cu prieteni, părinți, profesori sau membri ai comunității.
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NATURĂ

INTERNAȚIONAL

Farm2fork

În perioada 17-22 august 2015, Cercetașii României au participat la un schimb de
experiență cu cercetași din Spania, Macedonia, Bulgaria și Malta în cadrul
proiectului Farm2Fork, desfășurat în Malta.
Pe parcursul a 7 zilei, cei 6 cercetași Români au trecut printr-un proces de învățare și
conștientizare a resurselor limitate și a comportamentului nostru față de natură:
planificarea producției de alimente, organizarea unui “food village”, arta permaculturii,
workshop-uri despre lipsa mondială de produse alimentare, măsuri care pot fi luate
împotriva risipei, agroturism, pescuit și multe altele.
În cadrul acestui proiect cercetașii au avut de asemenea ocazia de a întâlni oameni
deosebiți, au descoperit că au multe în comun cu participanții din alte țări, în special cu
cei din Bulgaria și Macedonia, de la obiceiuri, feluri de mâncare, muzică până la
cuvinte comune (portocală sau lebădă).
FOTO: atasat la e-mail.
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NAȚIONAL

Cercetașii își petrec iarna în natură

În fiecare an, vacanța de iarnă este transformată de cercetași într-o adevărată
aventură: provocările munților înzăpeziți, drumeții, ateliere de orientare,
supraviețuire, prim ajutor, construcții de camp, ateliere de folosire a stațiilor
walkie-talkie, a Codului Morse și a Codului Q, seri de chitară, și desigur, săniuș și
bulgăreală!
În cadrul numeroaselor activități organizate în această iarnă, peste 1000 de copii,
tineri și adulți au participat la activităţi conform Pedagogiei Scout, toate menite să
întărească conexiunea cu natura și comunitatea.
Foto: email
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LOCAL
Ora Pământului

Tu cum ai sărbătorit Ora Pământului?
Cercetașii de la Centru Local Oscar Skrabel, Bistrița au sărbătorit Ora Pământului
alături de comunitatea locală și de milioane de semeni de pe tot globul.
Atelierele creative și jocul nocturn de lumini calde desfășurate în centrul istoric al
orașului au responsabilizat întreaga comunitate de a acorda o mai mare atenție
consumului de resurse și protejării mediului înconjurător. Partenerul principal al
evenimentului care a reunit câteva sute de oameni a fost Primăria Municipiului
Bistrița.

Marcarea traseelor din Munții Călimani, Centrul Local Orion,
Miercurea-Ciuc

Din timp în timp, prin munți, pot fi întâlnite grupuri de adolescenți și tineri care
marchează trasee montane. Cei mai mulți dintre ei sunt cercetași. Ei iubesc natura și
îi iubesc pe oameni.
În perioada 26-30 august 2015, 17 cercetași din Miercurea Ciuc au străbătut Munții
Călimani, lăsând în urmă lor ghidaje folositoare atât turiștilor, cât și comunității
locale. Proiectul de voluntariat a fost dezvoltat în parteneriat cu Serviciul Salvamont
Topliţa și pe lângă refacerea traseelor montane a avut rolul de a stimula
conştientizarea necesităţii de a implicare în activităţi în folosul comunităţii.

Foto
aici
https://photos.google.com/share/AF1QipN1EuPtG-u6rLArw516ki0TpiDoa1Ea16tXA_- 41
qcMxSQzadprYUE41K8XA5__MeSA?key=NDQ4R1VXVm13NGhOMUZDUGQwNkdXZUF

LOCAL

Luna Pădurii

Luna Pădurii (15 martie – 15 aprilie) are pentru noi ca și cercetași o semnificație aparte deoarece natura și pădurea în special,
sunt elementele esențiale pentru noi în desfășurarea activităților. Anul acesta, pentru a marca momentul, Centrul Local Axente
Sever Alba Iulia s-a implicat într-un proiect de plantare de puieți alături de Primaria Municipiului Alba Iulia, Institutul Kaizen
România, Supremia Grup și Romsilva.
Activitatea a fost una de succes, în care ne-am bucurat că am putut da o mână de ajutor în Parcul Dendrologic al orașului,
plantând puieți de larice și molid, dar și pentru că ne-am plantat copăcelul nostru pe care am promis că o să venim să îl vedem
peste câțiva ani.
Foto
http://albascout.ro/2015/04/activitate-de-plantare-in-luna-padurii/#more-2881

Un oraș mai curat

Dacă e primavară, e cel mai prielnic timp să fim folositori comunităților noastre.
46 de cercetași din Brăila, sub îndrumarea caricaturistului Costel Pătrașcanu, au
curățat faleza Dunări cu o bucurie care a entuziasmat o mulțime dintre locuitorii
orașului.
Uneori, un gest simplu, se răspândește în întreaga comunitate. Joc și asumare.
Multiplicare în rândul propriei tale comunități
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CENTRUL CERCETĂȘESC NOCRICH – H. C. HABERMANN

Deschis
în
anul
2010,
Centrul
Cercetășesc
Nocrich
–
H.
C.
Habermann
este
unicul
Centru
Educațional Cercetășesc din România.
Acesta a fost inaugurat în 2010 cu
sprijinul
domnului
Hans
Christian
Haberman, fiind un loc de întâlnire
pentru cercetaşii români şi străini.
Activitatea centrului este desfăşurată de
către voluntari care vin din ţări variate
şi
cu
experienţă
diversă.
Sediul
centrului este localizat într-o clădire
construită în 1796 ce a servit drept casă
parohială până în urmă cu 20 de ani.

În 2015, Centrul Scout a găzduit peste 600
DE TINERI din România, Franța, Germania,
Suedia, Spania, Austria, Argentina, Costa
Rica, Portugalia, Cehia, Danemarca, Olanda.

60 de voluntari au locuit la Centrul Scout
pentru perioade de timp cuprinse între
câteva zile și 9 luni, contribuind la
îmbunătățirea acestuia și oferind programe
educaționale atât vizitatorilor, cât și copiilor
și tinerii din comunitatea locală.

În anul 2015 a fost dezvoltat atelierul de
ceramică, unic în zonă. Până în prezent sute
de copii și tineri au participat la workshopuri
tematice, redescoperind bucuria olăritului.
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SCOUT SHOP
- magazin online de materiale
educaționale cercetășești -
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INFORMAŢII FINANCIARE 2015

MULȚUMIM!

VOLUNTARILOR

CERCETĂȘIA ESTE O MIȘCATE CU ȘI PENTRU VOLUNTARI
800 de tineri și adulți din ONCR oferă, în mod voluntar, experiențe de învățare,
facilitând întâlnirile săptămânale pentru aproximativ 4000 de membri.
Acești voluntari au profesii, interese, confesiuni și abilități diferite.
DIVERSITATE ÎN UNITATE
Lucrul pe care îl au în comun este motivația de a crea contexte de învățare pentru
copii și tineri și respectarea promisiunii de a lăsa comunitatea un pic mai bună
decât au găsit-o.
BUCURIE CERCETĂȘEASCĂ

foto
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ECHIPELOR NAŢIONALE

Echipa Națională de Resurse Umane
Coordonator - Diana Slabu
40 de formatori juniori și seniori
3 regiuni: Transilvania – Banat, Moldova,
Muntenia - Dobrogea - Oltenia
Echipa Națională de Programe
Coordonator - Alexandra Roşioara
25 de membri
5 ramuri de vârstă:
- Ramura de Vârstă 5-6 ani
- Lupișori (7-10 ani)
- Temerari (11-14 ani)
- Exploratori (15-18 ani)
- Seniori (19 -24 ani)
Echipa Departamentul
Internațional
Coordonator - Mihaela Ciobanu

Consiliul Director
Sabin Mureșan – Președinte
Andrei Avram – Vicepreședinte
Mihaela Ciobanu – Comisar
Internațional/ Secretar
Diana Slabu – Coordonator Resurse
Umane
Alexandra Roșioară - Coordonator
Programe
Andrei Dobre – Coordonator Atragere de
Fonduri
Sidor Costînași – Coordonator
Management
Anca Busuioc - Trezorier
Eva Irina Lițcanu - Jurist
Echipa Excutivă
Mihaela Gîrleanu - Director Executiv
Nadia Savva - Secretar Administrativ
Felicia Neagu - Responsabil financiar

Echipa Națională de Informatică
Coordonator - Vasile Darie

Comisia de Cenzori
Ilea-Ferenț Norbert-Eusebiu
Romeo Moșoiu
Andrei Dinulescu

Centrul Cercetășesc Nocrich - H.
C. Habermann
Coordonator Centre Scout - Adrian
Șuhanea
Director - Diana Șutea
60 de voluntari

Scout Shop - magazin online de
materiale educaționale
www.shop.scout.ro
Manager - Adrian Popescu
Echipă: Sorin Boroș, Ilea-Ferenț
Norbert-Eusebiu, Mihaela Gîrleanu
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STRUCTURI
PARTENERI
INSTITUȚIONALI

SPONSORI

PRIETENILOR CERCETĂȘIEI
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