ORGANIZATIA NATIONALA “CERCETASII ROMANIEI”
ECHIPA NATIONALA DE PROGRAME

UTORIZAREA ORGANIZARII SI CONDUCERII
ACTIVITATILOR DE AVENTURA
INTRODUCERE
Acesta este un material care explicã conceptul de
“autorizare” pentru conducerea activitãtilor si atelierelor de
aventurã în cadrul Organizatiei Nationale “Cercetasii
României”. În mãsura în care experienta viitoare o va
dovedi necesarã, o editie revizuitã a acestei informãri va fi
imediat adusã la cunostinta liderilor adulti prin intermediul
publicatiilor Departamentului de Programe al O.N.C.R.
SCOP
Activitãtile de aventurã reprezintã o parte integratã în
programul cercetãsesc de dezvoltare a tinerilor în scopul
atingerii potentialului lor maxim de dezvoltare fizicã,
intelectualã, socialã, afectivã si spiritualã, pentru a deveni
cetãteni responsabili ai comunitãtii locale, nationale si
internationale.
Organizatia Nationalã “Cercetasii României” utilizeazã un
model de autorizatii în acest domeniu, în încercarea de a
asigura actiuni atractive si incitante pentru membrii ei dar,
în acelasi timp, aflate sub îndrumarea sigurã a unor adulti
competenti si experimentati.
Sistemul de autorizãri acoperã urmatoarele domenii: speologie, escaladã, hike-uri si alpinism.
CINE AUTORIZEAZA
Autorizatiile sunt eliberate de cãtre conducerea Departamentului de Programe, la recomandarea
unui Asesor de specialitate.
CINE POATE FI AUTORIZAT
În general, orice persoana competenta (inclusiv minorii) poate fi autorizata. Dacã este vorba de
un adult care nu face parte din O.N.C.R., Seful de Centru Local are responsabilitatea sã se
asigure cã acesta întelege Scopul, Principiile si Metoda Scout. În plus, se va realiza si un interviu
confidential.
Parte integrantã a Programului Scout de dezvoltare a tinerilor este si oportunitatea oferitã
acestora de a-si asuma o responsabilitate fatã de ceilalti cercetasi, în toate tipurile de activitãti.
Vârsta nu trebuie sã constituie un impediment pentru certificarea unui anumit nivel de
competentã unei persoane pregãtite corespunzãtor. Totusi, cercetasii în vârstã de pânã la 18 ani
vor avea dreptul de a organiza activitãti pe baza, în domeniile si la nivelul la care le-au fost
eliberate autorizatii, numai cu aprobarea Consiliului Unitãtii.
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CUM SE OBTINE O AUTORIZATIE
Toate cererile de autorizare se fac pe formulare standard, puse la dispozitia fiecãrui CL de cãtre
Dep. de Programe al O.N.C.R. Formularele completate sunt trimise Dep. de Programe pentru
evaluarea competentei, prin intermediul Sefului de C.L., la adresa: STR. DEM.I DOBRESCU
NR 4-6, SECTOR 1, BUCURESTI, cu mentiunea: “CERERE DE AUTORIZARE”.
Aici se va aprecia dacã liderul a dovedit întelegerea Scopului, Principiilor si Metodei Scout;
dacã, în termeni generali, este genul de persoanã cãreia i se poate încredinta conducerea sau
organizarea grupurilor; dacã poate reactiona adecvat în situatii de urgentã, etc. Aceastã apreciere
este cheia întregului sistem.
Cererea, în cazul în care a fost acceptatã, este trimisã apoi Asesorului de specialitate, care va face
recomandãri asupra nivelului de autorizare, în conformitate cu experienta si cunostintele
candidatului. În unele cazuri el va fi satisfãcut numai cu consultarea documentelor anexate, în
timp ce în altele s-ar putea sã doreasca o întrevedere cu liderul sau chiar sa-l urmareascã pe
acesta în actiune. Decizia apartine în totalitate specialistului. Asesorul trimite formularul înapoi
Dep. de Programe, împreuna cu recomandarea sa privind nivelul de competentã.
Responsabilul din cadrul Dep. de Programe are o ultimã sansã de a evalua informatiile înaintea
eliberãrii autorizatiei. Orice hotãrâre care diferã de recomandãrile Asesorului trebuie sã-i fie
comunicatã acestuia în prealabil. Dep. de Programe îsi rezervã dreptul de a reduce nivelul de
autorizare, în functie de situatie.
CERTIFICATE si ATESTAREA EXPERIENTEI
Când un candidat îsi completeazã cererea, este foarte important sã anexeze orice document
relevant privind competenta si cunostintele sale. Conducãtorii de activitãti sunt sfãtuiti sã-si
pãstreze o evidentã a acestora cu date, locuri, dimensiunile si componenta grupului, conditii
meteo sau orice alte detalii relevante privind modul în care au desfãsurat respectivele activitãti.
Lipsa acestor documente va conduce cu sigurantã Asesorul cãtre initierea unor metode mai
formale de evaluare.
PRIMUL AJUTOR
Candidatii trebuie sã dovedeascã serioase cunostinte în domeniul acordãrii primului ajutor (în
principal în domeniul accidentelor specifice activitãtii pentru care doresc sã se autorizeze).
DURATA VALABILITATII
Toate autorizatiile reprezintã o întelegere intre Dep. de Programe al O.N.C.R. si candidat. Ele
trebuie reînnoite la un interval de max. 5 ani însã, în cazuri speciale, pot avea o duratã de
valabilitate mai scurtã.
REINNOIREA si RE-EVALUAREA AUTORIZATIILOR
Candidatul poate cere, în orice moment, re-evaluarea autorizatiei sale (în cazurile în care nivelul
sãu de competentã sau experienta au crescut semnificativ). Când o autorizatie este re-evaluatã se
iau în calcul gradul de implicare în activitãti al liderului si modul în care acesta si-a creat
oportunitãti pentru dezvoltarea tehnicilor si cunostintelor. Uneori, o autorizatie trebuie reînnoitã
datoritã schimbãrilor în legislatie sau în regulamentele structurilor care coordoneazã desfãsurarea
unor anumite activitãti.
VALABILITATE
O persoanã care a fost autorizatã de cãtre Dep. de Programe sã organizeze sau sã conducã o
activitate de aventurã, poate face asta numai cu membrii O.N.C.R., la cererea acestora, si ESTE
UNICÃ RASPUNZÃTOARE PENTRU ORICE INCIDENT AR PUTEA APÃREA.
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