Acest material a fost publicat pentru uzul liderilor cercetasi de la nivel local.
El urmeaza a fi completat de catre Departamentul de Programe al O.N.C.R. cu materiale si
capitole suplimentare, in urmatoarele 12 luni. Pentru a va asigura ca veti primi informatiile amintite, va
rugam sa completati formularul de mai jos si sa-l trimiteti la Sediul National al Organizatiei Nationale
“Cercetasii Romaniei”, str. Dem.I Dobrescu nr. 4-6, sector 1, Bucuresti.
Copii si traduceri ale materialelor incluse pot fi realizate in folosul O.N.C.R. sau al altor
Organizatii Scout recunoscute de W.O.S.M., cu conditia mentionarii surselor si autorilor.
Copia nr………….

Proprietar:……………………………………….

Copia nr………..

Centrul Local…………………………………….
Pozitia in Centrul Local…………………………
Adresa completa………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………….

 Organizatia Nationala “Cercetasii Romaniei”, Echipa Nationala de Programe

Acest material a fost elaborat de catre un colectiv coordonat de catre

RADU STINGHE

Anca CURIC (Suceava), Anca DARABANT (Deva), Adrian IONESCU (Bucuresti),
Corina LUCA (Tg. Mures), Dan SUMAN (Suceava), Dorin LUCACIU (Nadlac), Ioana
LUCACIU (Oradea), Ina CURIC (Suceava), Mircea MOLDOVAN (Tg. Mures), Paul
IACOBAS (Oradea), Radu DREDETEAN (Tg. Mures), Rita DORU (Balan), Sabin
MURESAN (Tg. Mures), Sorin BOROS (Tg. Mures)

Dorim sa aducem multumiri, pe aceasta cale, urmatorilor:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

DOMINIQUE BENARD, Director al Regiunii Europene Scout si
JAQUELINE COLLIER, Responsabil cu Programele din cadrul Biroului
European Scout, pentru ajutorul consecvent acordat pe intreaga durata a
realizarii materialului.
COLM KAVANAGH, JOSEPH P. MCLOUGHLIN, pentru permisiunea
acordata de a traduce si adapta materialele editate de catre Departamentul
de Programe al “The Catholic Scouts of Ireland”.
DAVID BULL, pentru permisiunea de a traduce si adapta materialele editate
de catre Departamentul de Programe al “The Scout Association” si pentru
sprijinul acordat in calitate de Presedinte al Comitetului European Scout.
SINCLAIR TROTTER (The Scout Association - Northern Ireland), pentru
sprijinul acordat incepând din anul 1995.
GERARD FINNIN, pentru permisiunea acordata de a traduce si adapta
materialele editate de catre Departamentul de Programe al “Scouting
Association of Ireland”.
JOHN MOFFAT, Director al Centrului International Scout din Kandersteg,
pentru sprijinul acordat in realizarea capitolelor “Autorizatii”, “Pasaport
pentru viata” si “Activitati Internationale”.
ION CALINESCU, Presedinte al O.N.C.R. pentru sprijinul generos acordat
Echipei Nationale de Programe in eforturile de editare a acestui material.
CONSTANTIN CAPDEFER, Vice-presedinte al O.N.C.R., pentru ajutorul
acordat in gestiunea financiara a proiectelor legate de realizarea si
publicarea “Pachetului de Resurse”.
CENTRULUI TRADITIONAL, in special d-lui DECUSARA NICOLAE, pentru
sugestiile oferite si comentariile critice constructive facute anumitor
capitole din acest material.

