PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE
al Asociatiei Ghidelor si Ghizilor
din Romania
privind

CENTENARUL GHIDISMULUI
1. Context:

Intre 8 aprilie 2010 – 8 aprilie 2012, Centenarului Ghidismului va fi
sarbatorit in intreaga lume de toate asociatiile membre.
Lordul Robert Baden-Powell, locotenent general in armata britanica, a
infiintat in anul 1907 Cercetasia, ca o noua miscare de tineret adresata doar
baietilor.
In anul 1910, Agnes, sora lordului Baden-Powell, a adaptat aceasta
pedagogie pentru fete si astfel s-a nascut Miscarea Ghid.
Pana in anul 1912, Ghidismul a fost introdus in numeroase tari (Marea
Britanie, Canada, Danemarca, Finlanda, Noua Zeelanda, Polonia, Africa de
Sud, Suedia, India, Australia, Statele Unite ale Americii, Irlanda, Olanda,
Italia, Cipru etc.)
Sotia lui Baden-Powell, Olave, si-a dedicat intreaga viata pentru dezvoltarea
Ghidismului in intreaga lume.
WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts – Asociatia
Mondiala a Fetelor Ghide si Fetelor Cercetase) a fost infiintata in anul 1928,
avand Biroul Mondial la Londra.

2. Centenarul la nivel mondial:
WAGGGS a planificat, la nivel mondial, numeroase activitati ce vor marca
intr-un mod festiv 100 de ani de Ghidism:
 Organizarea Forumului Mondial al Tinerelor Femeilor in 2010 in Marea
Britanie; evenimente similar au loc in 2011 la Centrele Mondiale ale
Ghidismului, iar in 2012 in SUA;
 Realizarea unor ecusoane aniversare;
 Lansarea unui micro-website dedicat Centenarului:
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/centenary/news/10april;
 Sarbatorirea festiva a Centenarului cu ocazia Conferintei Europene
WAGGGS (iulie 2010, Bruxelles/ Belgia) si a Conferintei Mondiale ce va
avea loc in 2011 in Edinburgh/ Marea Britanie.
Pentru acest eveniment important, fiecare tara membra WAGGGS si-a
desemnat ambasadori care sa o reprezinte in relatiile cu Asociatia Mondiala.
Ambasadorii AGGR sunt:
- Dana Gray - Trezoriera (daanagray@yahoo.com)
- Alina Albu - Membra in Echipa Internationala (doar_eu06@yahoo.com)
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3. Centenarul in Romania:
Comitetul National invita toti membrii AGGR sa sarbatoreasca Centenarul
Ghidismului intre 2010 – 2012, dar in special in data de 10 aprilie, care
reprezinta a 100-a zi a fiecarui an.

3 a. Temele Centenarului:
Pentru fiecare an, WAGGGS a stabilit o tema specifica:
2010 – Planteaza
2011 – Ingrijeste
2012 – Imparte cu ceilalti
De ce aceasta tema in 2010?
- pentru ca in 2010 se vor „planta” primele idei si activitati ale
celebrarilor ocazionate de centenar pe parcursul a trei ani;
- pentru ca Ghidismul „planteaza” oportunitati, experiente si activitati de
formare pentru tineri, cu precadere fete si femei, pentru a se dezvolta
ca lideri si a lua decizii;
- pentru ca Ghidismul a atins 100 de ani, perioada in care a schimbat
vieti, „plantand” semintele schimbarii in viata multor fete si femei.
De ce aceasta tema in 2011?
- pentru ca in 2011 activitatile dedicate Centenarului se vor intensifica,
iar beneficiile Ghidismului si Cercetasiei vor fi extinse la intreaga
comunitate, prin organizarea de actiuni si proiecte comunitare,
recrutarea de noi membri voluntari etc.
- pentru ca in 2010 „am plantat” semintele schimbarii in viata multor
fete si femei, iar in 2011 dorim „sa dezvoltam” aceste seminte.

3 b. Exemple de activitati ce se pot organiza la nivel local de catre
unitatile AGGR in anul 2010
I. Trimiteti 100 de mesaje (prin posta sau e-mail) la 100 de prieteni,
grupuri, parteneri si colaboratori din Romania sau din alte tari.
Spuneti in mesajele voastre ce inseamna Ghidismul pentru voi, cum e
sa fii membra/u al unei asociatii care sarbatoreste 100 de ani de
activitate, cum ati dori sa arate Miscarea Ghid peste 100 de ani, atat
in lume cat si in Romania etc.

II. Purtati cu mandrie cravata in ziua de 10 aprilie – la scoala, la
serviciu, pe strada, la intalnirile cu prietenii si in familie.
Explicati-le tuturor ca sunteti ghide/ ghizi si ca se sarbatoresc 100 de
ani de la infiintarea Ghidismului.
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Faceti o fapta buna in aceasta zi speciala – in familie, la scoala, pe
strada, in comunitatea in care traiti!
III. Realizati o fotografie cu 100 de persoane.
Invitati alaturi de voi si ghizi din alte unitati, prieteni, colegi, membri ai
familiei, pentru a realiza o fotografie de grup memorabila.
IV. Plantati 100 de seminte de flori sau legume.
Puteti organiza aceasta activitate intr-un parc, in curtea unei scoli sau
a unei gradinite etc.
V. Realizati impreuna un poster despre centenarul Ghidismului si afisati-l
la scoala sau gradinita voastra, ca sa aratati tuturor ca se sarbatoresc
100 de ani de Ghidism.
VI. Descoperiti impreuna 100 de idei ca sa schimbati lumea si sa o faceti
mai buna.
VII. Identificati 100 de tari, care sunt membre WAGGGS, si desenati
steagul acestora.

3 c. Exemple de activitati ce se pot organiza la nivel local de catre
unitatile AGGR in anul 2011
I. Invitati la intalnirea unitatii voastre mai multi membri din comunitate, care
nu sunt ghizi, si explicati-le ce reprezinta Ghidismul si ca se sarbatoresc 100
de ani de la infiintarea acestei miscari de tineret, dar si 20 de ani de la
infiintarea AGGR. Realizati cu aceasta ocazie o prezentare PowerPoint despre
AGGR si despre centrul vostru local/ teritorial.
II. Realizati un Pasaport al Centenarului, in care sa scrieti activitatile pe care
vi le-ati propus in 2011 pentru a sarbatori 100 de ani de Ghidism. Dupa
indeplinirea fiecarei activitati, liderul va semna in pasaportul fiecarui membru
al unitatii.
III. Realizati un semn de carte
legat de tema Centenarului din
2011. Folositi hartie colorata,
textile, creioane colorate, margele
etc. si folositi-va imaginatia pentru
a ilustra cat mai sugestiv ca se
sarbatoresc
100
de
ani
de
Ghidism. La sfarsitul atelierului,
copiii/ tinerii pot schimba semnele
de carte intre ei sau le pot face cadou altor membri din comunitate. Trimite-ti
un semn de carte si partenerilor din Marea Britanie.
IV. Fiti voluntari in comunitatea in care traiti! In anul 2011 se sarbatoreste
Anul European al Voluntariatului. De exemplu, puteti sa spalati 100 de
geamuri sau sa strangeti impreuna 100 de sticle de plastic pe care sa le
duceti in locurile special amenajate pentru materialele reciclabile.
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Mai multe idei puteti gasi pe: www.worldvolunteerweb.org
V. Rugati membrii unitatii sa realizeze un discurs care sa dureze 100 de
secunde, despre ce inseamna sa fii ghid in cadrul AGGR. Invitati parintii si
alte cadre didactice la prezentarea discursurilor.
VI. Aflati mai multe despre localitatea in care locuiti si cum a evoluat
comunitatea in ultimii 100 de ani. Cum s-a schimbat arhitectura orasului? A
crescut populatia? Era diferit sistemul de invatamant acum 100 de ani? Dar
acum 50 de ani? Cum isi petreceau timpul liber tinerii in urma cu 100 de ani?
Realizati un articol cu ceea ce ati descoperit, incluzand date statistice, si
trimiteti-l la un ziar local.
VII. Numarati 100 de pasi incepand de la locul de intalnire al unitatii voastre
in orice directie doriti. Opriti-va cand ati realizat 100 de pasi si faceti un joc
de echipa in locul respectiv. Faceti o fotografie de grup.
VIII. Aflati cum se spune “Centenar Fericit!” in alte limbi. Trimiteti fraza
“Centenar Fericit – Happy Centenary”, impreuna cu o fotografie a membrilor
unitatii si cu numele asociatiei noastre – Asociatia Ghidelor si Ghizilor din
Romania – pe adresa de e-mail: centenary@wagggsworld.org
Pe website-ul WAGGGS (www.wagggsworld.org) o sa gasiti aceasta fraza
tradusa in limbile asociatiilor membre WAGGGS. Puteti sa le invatati pe
toate?
IX. Organizati o petrecere pentru a sarbatori 100 de ani de Ghidism si 20 de
ani de la infiintarea AGGR. Rugati membrii unitatii sa aduca mancare si
sucuri. Invitati parintii sau membrii altei unitati de ghizi pentru a sarbatori
impreuna. Daca spatiul va permite, puteti gati in echipa pentru acest
eveniment.

Important!
Activitatile voastre trebuie sa includa 4 elemente cheie:
Distractie
Fapte bune
Numarul 100
Dimensiunea internationala
Nu uitati sa ne trimiteti informatii si fotografii cu activitatile desfasurate!

3 d. Actiuni organizate de Comitetul National AGGR
In sedinta organizata la Bucuresti in data de 16 mai 2009, Comitetul National
a decis organizarea urmatoarelor actiuni la nivel national:
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2010
- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de
actiuni concrete pentru a crea o
lume mai buna si a promova
drepturile
femeilor,
Ghizii
din
Romania si-au unit eforturile pentru
a veni in sprijinul unei comunitati
sarace din Africa. Cu sprijinul
membrilor
sai
din
Botosani,
Bucuresti,
Buzau,
Dorohoi
si
Ramnicu Sarat, AGGR a facut, in
luna iunie, o donatie de 670 USD
pentru 130 de copii (orfani si pigmei)
de la Scoala Bulengo din Republica Democrata Congo.
- Transmiterea in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a 100 de mesaje la
100 de parteneri si colaboratori AGGR din Romania si din alte tari (Marea
Britanie, Elvetia, Germania etc.).
- Proiectul RGS („Romanian Guiding Support” - „Sprijin pentru Ghizii din
Romania) include 100 de parteneri. Membrele echipei din Marea Britanie au
vizitat Romania in luna mai si au sarbatorit 100 de ani de Ghidism cu liderii
din Centrul Local Buzau si Ramnicu Sarat.
In data de 20.10.2010, echipa RGS din Romania si Marea Britanie au trimis
mesaje online privind Centenarul Ghidismului tuturor unitatilor implicate in
proiect.
- Mediatizarea actiunilor de sarbatorire a Centenarului Ghidismului (la nivel
national si local) pe website-ul WAGGGS:
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/centenary/news/10april

2011
- Cu ocazia sarbatoririi a 100 de ani de la infiintarea Ghidismului si a 20 de
ani de la infiintarea AGGR, sunt prevazute urmatoarele activitati:
 Realizarea unui steag al asociatiei
 Realizarea a 20 de diplome aniversare care vor fi oferite
celor mai activi membri AGGR pentru sarbatorirea
centenarului
 Realizarea unor materiale promotionale

2012
- In ultimul an de sarbatorire a 100 de ani de la infiintarea Ghidismului, va fi
organizata o tabara aniversara la nivel national.
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