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Asociatia Ghidelor si Ghizilor din Romania (AGGR) este o asociatie de educatie 
non-formala, infiintata in data de 1 martie 1991, care este deschisa copiilor, tinerilor 
si adultilor si se axeaza pe principiile, scopurile si metodele Ghidismului.   

 
Misiunea AGGR este educarea tinerilor, in special a fetelor si femeilor, punandu-se 
accent pe dezvoltarea intregului potential al acestora si a spiritului civic pentru a 
deveni cetateni responsabili, implicati activ in procesul de luare a deciziilor. 

 
Obiectivele AGGR: 
♣  Sa formeze membrilor capacitatea de a-si asuma responsabilitati; 
♣  Sa formeze membrii pentru a avea o atitudine responsabila in comunitatea in care 

traiesc; 
♣  Sa incurajeze membrii sa fie activi, sa depaseasca dificultatile si sa fie deschisi la 

schimbari; 
♣  Sa ofere membrilor oportunitatea sa intalneasca persoane cu mentalitati, culturi, religii 

diferite, sa accepte aceste diferente si sa invete unii de la altii; 
♣  Sa educe membrii pentru a-si gasi propriul drum in viata si latura spirituala care li se 

potriveste; 
♣  Sa ofere membrilor ocazia sa traiasca in natura, sa o cunoasca si sa o respecte; 
♣  Sa incurajeze fetele si femeile sa aiba incredere in propriile lor capacitati si calitati;  
♣ Sa incurajeze participarea egala a barbatilor si femeilor in societate.  

 
AGGR adera la principiile fundamentale fixate în 1910 de fondatorul Ghidismului si 
Cercetasiei, Lordul Robert Baden-Powell. 

 
AGGR este membra cu drepturi depline a Asociatiei Mondiale a Fetelor Ghide si Fetelor 
Cercetase (WAGGGS), statut dobandit in iunie 2005, cu ocazia Conferintei Mondiale 
desfasurate in Amman/ Iordania. 
 
 
 
 

 
 
 
 



   

MMEEMMBBRRIIII  AGGR  
  

 
AGGR este deschisa tuturor copiilor, 
tinerilor si adultilor fara deosebire de 
nationalitate, credinta, rasa sau altfel de 
discriminari. 
Inscrierea ca membru al asociatiei este 
voluntara si se face individual, prin 
completarea unui formular de inscriere, 
urmata de depunerea Promisiunii. 
 
La propunerea membrilor, voluntarii 
AGGR organizeaza activitati culturale, 
sociale, umanitare, de protejare a mediului, 
sportive, de indemanare manuala, turistice, 
distractive, la realizarea carora tinerii sa se 
simta utili si responsabili. Aceste activitati 
isi vor pastra caracterul necompetitiv, voluntar si de joc. 
 
Ghizii, organizati in patrule si unitati, participa la o varietate de activitati interesante adaptate 
varstei lor – Curcubeu (4-6 ani), Flori (7-11 ani), Ghizi (11-14 ani), Ghizi mari (14-18 ani), 
Aventurieri (18-25 ani). Activitatile se desfasoara pe baza unui program trimestrial flexibil, care 
are intotdeauna o tema, de exemplu: orasul meu, timpul, anotimpurile etc.  
Lucrul in echipa incurajeaza prietenia, asumarea responsabilitatii individuale si de grup. Fiecare 
ghid invata sa devina o persoana independenta si sa-si dezvolte abilitatile de lider. 
 
Intr-o lume in care a castiga inseamna totul, noi iti oferim mai mult: 

� educatie prin joc 
� un mod placut de a petrece timpul liber 
� prieteni noi 
� progres personal 
� participare responsabila 
� leadership 
� lucru in echipa 
� viata in natura 
� servicii in comunitate 
� implicare in proiecte educative adaptate varstei membrilor 

 
Membrii AGGR se implica in diverse activitati educative, precum: 

� Intalniri regulate in cadrul unitatilor de ghizi 
� Cursuri de formare 
� Tabere  
� Proiecte nationale si internationale 
� Mese rotunde, seminarii si conferinte  
� Ateliere si jocuri tematice 
� Concursuri de fotografie 
� Parteneriate cu unitati de ghizi si cercetasi din alte tari europene 
� Campanii de informare pe diverse teme de interes (implicarea tinerilor, cu precadere a 

fetelor si femeilor, in procesul de luare a deciziilor; reducerea violentei domestice impotriva 
femeilor si copiilor; protejarea mediului inconjurator; combaterea raspandirii HIV/SIDA; 
prevenirea sarcinii in perioada de adolescenta; promovarea egalitatii de gen etc.) 

 



   

AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  EECCHHIIPPEELLOORR  DDEE  LLUUCCRRUU  
LLAA  NNIIVVEELL  NNAATTIIOONNAALL  

 
 
Avand in vedere ca in anul 2018 s-a 
sarbatorit Centenarul Marii Uniri a 
Romaniei, AGGR a desfasurat 
urmatoarele activitati: 

- Realizarea unei insigne aniversare 
- Derularea Proiectului «HORA 

UNIRII», care a urmarit incurajarea 
liderilor ghizi sa organizeze activitati 
dedicate Centenarului Unirii cu 
copiii şi tinerii din unitatile lor. 

 
In anul 2018, membrii CN au monitorizat 
procesul de formare la nivelul Centrelor 
Locale si Teritoriale. Din cursurile 
propuse si planificate la Adunarea 
Generala, s-au desfasurat urmatoarele 
cursuri/tabere la nivel national: 
 

• Curs de formare de formatori 
(Predeal/judetul Brasov, 1-6 iulie 
2018); Au participat 25 de membri din 
toata tara. Cursul a fost organizat in 
parteneriat cu Miscarea Ghizilor si 
Cercetasilor din Danemarca.  

Formatori: Mihaela Calin, Medeea 
Negutescu, Silvia Borteanu, Ileana Cirstea, 
Anne Sandbeck si Mette Lautrup 
Grønvold. 
 

 
• Tabara nationala de corturi «OLIMPIADA 

DE VARA A GHIZILOR» (Gradina Zmeilor/ 
judetul Salaj, 5-11 august 2018), desfasurata sub egida 
Academiei de Vara a Ghizilor - editia a III-a; Au 
participat 70 de membri din toata tara.  
Coordonatori: Geanina Gurau, Cristina Georgescu, 
Nicolae Drule 
 
In perioada 29-30 septembrie 2018, s-a desfasurat la Bucuresti vizita reprezentantei 
WAGGGS – Petra Stipanic, membra in Comitetul European. Cu aceasta ocazie, au fost 
prezentate proiectele aociatiei si s-a discutat despre politicile WAGGGS si modul cum 
poate asociatia sa beneficieze de proiectele internationale. La aceasta intalnire au fost 
invitati si lideri din Centrele Locale Bucuresti, Rosu-Chiajna si Magurele. De asemenea, 
reprezentanta WAGGGS a participat la un joc mare organizat in parcul Izvor de unitatile 
de ghizi din Bucuresti.  



   

 
 
In data de 29 iunie, membrii Comitetului National si ghizii din Centrul local Bucuresti s-au 
intalnit cu un grup de ghizi din Liban, in Parcul Herastrau. Au fost organizate jocuri si 
activitati educative, fiind o ocazie excelenta pentru participanti de a întâlni persoane cu 
mentalităţi, culturi şi religii diferite, de a accepta aceste diferenţe  şi de a învăţa unii de la 
alţii. 
 

 



   

 
 

In martie 2018, Hans Slanec, vicepresedinte ISGF (Asociatia 
Internationala a Ghidelor si Cercetasilor Adulti), a efectuat o vizita in 
Romania, iar cu aceasta ocazie s-a intalnit cu reprezentantii AGGR si 
ISGF Romania.  De asemenea, in perioada 5-9 septembrie 2018 s-a 
desfasurat in Poznan/Polonia cea de-a 9-a Conferinta ISGF (subregiunea 
central europeana). AGGR a fost reprezentata de Medeea Negutescu si 
Rodica Nina Secelean. 

In cadrul acestor intalniri, s-a discutat despre o viitoare colaborare intre cele doua asociatii 
cu scopul de a creste numarul de membri voluntari, de a implementa proiecte comune si de 
a-si spori vizibilitatea la nivel national si international.    
 
Ca in fiecare an, toti membrii AGGR au fost incurajati sa sarbatoreasca, in mod festiv, Ziua 
Mondiala a Gandirii. In 2018, tema aleasa de WAGGGS a fost: “IMPACT”. 
Pentru ghizi si cercetasi, impactul reprezintă tot ceea ce pot face pentru a aduce o 
schimbare pozitivă! Această schimbare presupune: 
• Impactul personal - prin folosirea metodelor unice specifice Ghidismului putem aduce 
schimbări în dezvoltarea personală; 
• Impactul la nivel national si international - prin impactul pozitiv asupra tinerilor, 
asociatiile nationale pot aduce schimbări pozitive în societate. 
 
Astfel, pe 22 februarie, a fost derulat Proiectul national «La un ceai cu bunicii», care a avut 
loc la Căminul pentru persoane vârstnice “Sfântul Spiridon” din Galaţi.  
Ghizii din Bucuresti si Galati au petrecut o zi minunată impreuna cu cei 150 de bunici de la 
cămin, au stat de vorbă, au băut ceai cu prăjituri şi fructe, au împărţit cu dărnicie cadouri, 
dar şi îmbrăţişări, zâmbete şi gânduri pozitive.  
Ghizii de la Grădiniţa nr. 20, Grădiniţa «Camil Ressu» şi Şcoala nr. 42 «Sfinţii Împăraţi» din 
Galaţi au prezentat un spectacol artistic emoţionant pentru bunicuţi, iar ghizii de la 
Grădiniţa nr. 1 din Măgurele/ Ilfov şi de la Şcoala nr. 196 “Federico Garcia Lorca” din 
Bucureşti au confecţionat cele mai vesele felicitari si mărţişoare. 
 
In decembrie 2018, Proiectul «Voluntar pentru 1 zi» a 
fost organizat la Şcoala pentru deficienţi de vedere din 
Bucureşti (108 copii). Proiectul a fost desfasurat de 
AGGR si Madame Pelin in parteneriat cu Asociaţia 
Ghidelor şi Cercetaşilor Adulţi din România, Trenta 
Pizza si Geanina Design.  
Ghizii din Centrele Locale Bucureşti, Buzău, Măgurele 
şi Roşu-Chiajna au donat cadouri şi bani şi au contribuit 
la reuşita acestui proiect.  
 
Cuvintele Lordului Robert Baden-Powell, fondatorul 
Ghidismului şi Cercetǎşiei, sunt cel mai bun mod de a 
vǎ invita sǎ reflectati la faptul cǎ doar împreunǎ putem 
într-adevǎr sǎ schimbǎm lumea, să eliminăm sursele de 
ură şi neîntelegere, să trăim în armonie cu ceilalti şi cu noi înşine:  
«Cel mai bun mod de a atinge fericirea este să o răspânditi în jurul vostru. Încercati 
să lăsati lumea un pic mai bună decât ati găsit-o când ati venit pe lume.» 
 


