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INAINTE DE ACTIVITATE...

Introducere
Acest material, publicat de către Departamentul de
Programe al O.N.C.R., vine în sprijinul sefilor de
unitate si liderilor adulti care intentionează să
organizeze activităti si evenimente la un nivel
superior celui de patrulă.
Orice modificare sau completare relevantă pe
marginea acestui subiect va fi adus la cunostinta
liderilor locali prin intermediul publicatiilor
Departamentului de Programe.

Generalitati
În pregătirea oricărei activităti care implică
deplasarea cercetasilor de acasă există o serie de
puncte-cheie, de nivel general:

1. Acceptul părintilor
Liderul care organizează o activitate trebuie să se
asigure, pe cât îi este posibil, că părintii sau tutorii
copilului au fost informati asupra naturii si
conditiilor activitătii. Liderul trebuie să fie informat
asupra oricărui aspect medical ce ar putea influenta
comportarea cercetasului în timpul respectivei
actiuni.

2. Adeverinta medicală
Conventia pentru Statutul copilului adoptată în 1989 statuează că “o persoană care are
responsabilitatea de părinte nu o poate limita sau transfera, integral sau partial, sub nici o formă.”
Astfel, formularele medicale nu implică nici o responsabilitate legală din partea celui ce le
semnează; ele nu reprezintă decât forme de consiliere de specialitate din partea unui medic.
Liderii trebuie să insiste ca părintii să contrasemneze orice act medical privind sănătatea
copilului lor.

3. Securitatea copilului
Este recomandabil ca liderul adult responsabil cu conducerea unei activităti să organizeze un
“interviu personal” cu orice adult din afara Organizatiei chemat să ajute la desfăsurarea actiunii.
De asemeni e bine ca acestia să primească o copie a “Codului Galben”.

4. Persoana de contact (PC)
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Pentru orice activitate cercetăsească, fie ea o excursie cu copii de 8 ani sau o expeditie a
exploratorilor, trebuie să luăm în calcul posibilitatea producerii unui accident, caz în care liderul
responsabil va fi nevoit să contacteze de urgentă Seful de Centru Local si părintii copilului.
Aceasta nu priveste neapărat cazurile grave; e posibil să fiti nevoiti să contactati alti lideri locali
sau părintii dacă autocarul cu care ati plecat a făcut o pană serioasă pe drum sau campul a fost
inundat si trebuie să reveniti acasă mai devreme decât era planificat. Cel mai eficient mod de
comunicare este prin intermediul persoanei de contact.
Acesta trebuie să fie un adult care să nu aibă legătură cu nici unul dintre membrii grupului, astfel
încât să reduceti riscul implicării emotionale. În cazul unui accident mai serios, care ar privi pe
vreunul dintre membrii familiei persoanei de contact, aceasta nu va mai fi capabilă să reactioneze
potrivit statutului său ci, foarte probabil, va încerca să ajungă cât mai repede la locul actiunii
provocând o blocare a informatiei. PC poate fi oricine însă Seful sau secretarul Centrului Local
sunt cel mai adesea alese pentru asta. PC trebuie să fie în posesia tuturor adreselor si numerelor
de telefon ale părintilor-tutorilor fiecărui cercetas din grup si trebuie să fie capabil să contacteze
rapid grupul si pe ceilalti lideri adulti.

5. Asigurarea medicală
Din fericire, în ultimii ani, a început si în România să functioneze un sistem de asigurări care
oferă cercetasilor garantia asistentei de specialitate în cazul unui eveniment nefericit. O.N.C.R.
nu a dezvoltat încă o politică unitară în acest sens. Astfel, sarcina verificării politelor de
asigurare adecvate activitătii organizate rămâne pe umerii liderului adult.

6. Diverse
• Orice lider adult căruia i se cere semnătura pentru un contract de utilizare a unui teren sau a

altor facilităti apartinând altei organizatii sau persoane, trebuie să consulte Secretariatul
National înainte de a o face.

• Toate mijloacele de transport folosite trebuie să se afle în perfectă stare de functionare si să
fie utilizate numai  în conditiile prevăzute de lege.

• În cazul activitătilor de aventură, organizatorii si conducătorii de ateliere trebuie să detină
autorizatiile corespunzătoare.

PUNCTE SPECIFICE

1. Hike-uri, campuri si expeditii pentru ramura de vârstă 8-11 ani
• Aprobarea Sefului de Centru Local pentru a initia proiectul (cu cel putin două luni în avans)
• O vizită la locul de desfăsurare a evenimentului
• Realizarea programului activitătii
• Obtinerea permiselor necesare pentru desfăsurarea actiunii
• Acceptul părintilor si adeverinta medicală
• Raportul lideri adulti – copii: min. 1 la 6.
• Interviu personal cu adultii din afara Organizatiei care ajută la realizarea programului
• “Codul Galben” înmânat tuturor adultilor
• Polite de asigurare
• Persoana de contact
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2. Campuri si expeditii pentru temerari si exploratori
• Aprobarea Sefului de Centru Local (cu cel putin două luni în avans)
• Liderii adulti responsabili trebuie să aibă experienta si pregătirea tehnică corespunzătoare
• În cazul în care unele ateliere sunt conduse de către exploratori, acestia trebuie să aibă

aprobarea liderului adult responsabil cu organizarea
• Realizarea programului activitătii
• Obtinerea permiselor necesare pentru desfăsurarea actiunii
• Acceptul părintilor si adeverinta medicală
• Interviu personal cu adultii din afara Organizatiei care ajută la realizarea programului
• “Codul Galben” înmânat tuturor adultilor
• Polite de asigurare
• Persoana de contact
• Toti participantii trebuie să poarte un element de identificare ca membri ai Organizatiei.

3. Activităti în pesteri si mine
• Aprobarea Sefului de Centru Local
• Pentru vizitele în pesteri amenajate pentru turism nu este necesară nici o pregătire tehnică
• Pentru orice alt tip de activitate, liderii adulti responsabili cu organizarea sau conducerea lor

trebuie să aibă autorizatii emise de către Dep. de Programe pentru sistemul subteran si
specificul atelierelor pe care urmează a le coordona

• Instruirea tehnică trebuie să fie efectuată numai de către specialisti din cadrul cluburilor sau
organizatiilor recomandate de către Departamentul de Programe al ONCR

• Acceptul părintilor si adeverinta medicală
• Interviu personal cu adultii din afara Organizatiei care ajută la realizarea programului
• “Codul Galben” înmânat tuturor adultilor
• Polite de asigurare
• Persoana de contact
• Lăsati un program detaliat al activitătii unei persoane de la suprafată. Anuntati-o imediat ce

ati iesit din pesteră
• În cazul în care se campează, vezi capitolul anterior
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4. Activităti în domeniul alpin
• Aprobarea Sefului de Centru Local
• Liderii adulti responsabili cu organizarea sau conducerea activitătii trebuie să aibă autorizatii

emise de către Dep. de Programe pentru specificul atelierelor pe care urmează a le coordona
• Instruirea tehnică trebuie să fie efectuată numai de către specialisti din cadrul cluburilor sau

organizatiilor recomandate de către Departamentul de Programe al ONCR
• Grupurile nu trebuie să fie compuse din mai mult de sapte, sau mai putin de patru cercetasi
• Fiecare grup trebuie să aibă un conducător – numit sau ales
• Acceptul părintilor si adeverinta medicală
• Interviu personal cu adultii din afara Organizatiei care ajută la realizarea programului
• “Codul Galben” înmânat tuturor adultilor
• Polite de asigurare
• Persoana de contact
• Lăsati câte un program detaliat al activitătii unei persoane din aria în care vă desfăsurati

activitatea. Anuntati-o imediat ce ati încheiat actiunea
• În cazul în care se campează, vezi capitolul anterior

5. Activităti internationale
• Aprobarea Sefului de Centru Local si recomandarea Comisarului International
• Acceptul părintilor si adeverinta medicală
• Interviu personal cu adultii din afara Organizatiei care ajută la realizarea programului
• “Codul Galben” înmânat tuturor adultilor
• Polite de asigurare privind viata, sănătatea, bunurile, mijloacele de transport
• Toate documentele necesare trecerii frontierei si sederii în tara de destinatie (invitatii, vize,

permise, etc.)
• Persoana de contact
• Toti participantii trebuie să poarte un element de identificare ca membri ai ONCR.
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