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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 Asociatiei Mondiale a Fetelor 
Ghide si Fetelor Cercetase (WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts), 
Lordul Robert Baden-Powell. 

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

 
 

 

 

 



   

MEMBRII COMITETULUI NATIONAL AGGR 

 
Presedinta: Medeea Negutescu 
Comisara Nationala: Cristina Georgescu 
Comisara pentru Formare: Geanina Gurau 
Comisar pentru Programe Educative: Mihai Popa 
Comisara pentru Relatii Publice: Emilia Stana 
Comisara Internationala: Mihaela Calin 
Trezoriera: Daniela Gray 
Membru Substitut: Ramona Costache 
 
 
Comitetul National este organul executiv al asociatiei, iar membrii sai sunt alesi de Adunarea 
Generala pentru un mandat de doi ani. 
Organul de conducere al asociatiei este Adunarea Generala, care se reuneste o data pe an si include 
reprezentanti din Centrele Locale si Teritoriale care au implinit varsta de 18 ani. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

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  

 

 

In anul 2015, o responsabilitate importanta a echipei de Structura si Administratie a fost 
organizarea sedintelor Comitetului National si a Adunarii Generale anuale (din punct de vedere 
administrativ/logistic). Conform hotararilor Adunarii Generale si a Statutului, Presedinta impreuna 
cu membrii CN au realizat documentele strategice necesare desfasurarii activitatii AGGR. 
 
Una din prioritatile Echipei de Resurse Umane a reprezentat-o aplicarea Strategiei nationale de 
recrutare si retinere a membrilor voluntari in cadrul AGGR. Astfel, s-au deschis unitati noi de 
ghizi in judetele Bihor, Bistrita, Buzau si Galati.  
 
In perioada 30 aprilie - 3 mai 2015, a avut loc la Bucuresti intalnirea echipelor de lucru la nivel 
national care au elaborat liniile directoare pentru grupa de varsta Curcubeu (4-6 ani) si activitatile 
educative adresate liderilor care lucreaza cu grupele de varsta Curcubeu si Ghizi Mari (14-18 ani).  
Cu aceasta ocazie, a fost elaborat si Regulamentul adiţional privind codul de conduită al liderului de 
unitate. Proiectul a fost finantat prin DanishProject si a beneficiat de participarea formatorilor 
danezi: Mette Lautrup Grønvold si Christina Ingerslev.  
In anul 2015, 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 la 
nivel national si local sustinute financiar prin Fondul AGGR-SGSM: 

• Curs de baza (Bran/ judetul Brasov, 22-26 iulie 2015); Au participat persoane din 
judetele Galati si Buzau. Formatori: Virginia Chirac (Centrul Local Buzau), Gabriela 
Gianina Nicolescu (Centrul Local Ramnicu Sarat) si Emilia Stana (CN). 

• Academia de Vara a Ghizilor – editia I (Slanic-Moldova/ judetul Bacau, 18-22 august 
2015). Au participat membri AGGR din CL Buzau, CL Bucuresti, CL Buftea, CL 
Barlad, CL Oradea, CT Cluj si CT Salaj.  

• De asemenea, in Centrul Local Buzau au fost organizate 2 cursuri de baza, care au atras 
noi membri voluntari (20-23 martie 2015; 20-23 iulie 2015). 

 
In anul 2015, activitatea 
echipei de relatii publice s-a 
axat pe cresterea vizibilitatii 
asociatiei, atat la nivel 
national, cat si local – 
realizarea de materiale 
promotionale, actualizarea 
permanenta a website-ului si 
a paginii de Facebook si 
organizarea editiei a II-a a 
Concursului de fotografie cu 
tema: „FII PREGATIT!”, in 
parteneriat cu ISJ Ilfov, 
CCD Bucuresti si CCD 
Buzau.  
 

 
Pagina de Facebook si website-ul AGGR se adreseaza deopotriva membrilor sai si tuturor celor 
care doresc sa cunoasca aspecte din viata de ghid/a. Aici se regasesc proiectele asociatiei, 
fotografii, exemple de buna practica, modalitati de petrecere a timpului liber in mod constructiv, 



   

de dezvoltare personala, sociala, actiuni cu impact asupra comunitatii si asupra fiecarui individ in 
parte. 
 
In anul 2015, AGGR a continuat relatiile cu Swiss Guide and Scout Movement – Miscarea 
Ghizilor si Cercetasilor din Elvetia.  
In 2015, Comitetul National AGGR a solicitat finantare prin Fondul AGGR-SGSM pentru 4 
proiecte nationale, reprezentand un sprijin financiar total de aproximativ 6000 euro: 

� Organizarea unui Curs de baza  
� Organizarea unui Concurs de fotografie – editia a II-a 
� Organizarea unei tabere pentru unitatile de Flori si Ghizi din CL Bucuresti 
� Organizarea Academiei de Vara a Ghizilor - editia I 

 
Intre 26 iunie - 1 iulie 2015, s-a  desfasurat la Bruxelles/Belgia un curs pilot privind programul de 
dezvoltare a abilitatilor de conducere la nivel national. Evenimentul a fost organizat de WAGGGS 
Europe si a avut o echipa de formatori din Slovenia, Anglia, Canada, Italia si Malta. 
Au participat 28 de ghizi si cercetasi din 20 de tari din Europa. Din partea AGGR au fost prezenti 
Geanina Gurau – Comisara pentru Formare si Alexandru Rotaru – lider, Centrul Local Barlad. 
Acest curs pilot al WAGGGS a cuprins activitati privind abordarea si solutionarea unor probleme 
de actualitate cu care se confrunta Europa (cum ar fi probleme legate de gen/rol social, diversitate, 
toleranta etc.), dar si activitati legate de dezvoltarea personala si leadership. 
In ultima zi a cursului, fiecare tara a prezentat celorlalti un proiect pe o tema selectata din cele 
propuse in cadrul cursului. Tema proiectului aleasa de echipa AGGR a fost  “Modalitati de 
solutionare in AGGR a provocarilor legate de egalitatea de gen”. 
 
Ca in fiecare an, toti membrii AGGR au fost incurajati sa sarbatoreasca, in mod festiv, Ziua 
Mondiala a Gandirii. Anul acesta, tema aleasa de WAGGGS a fost: „Sa cream un parteneriat 
global pentru dezvoltare”. Misiunea WAGGGS este sa incurajeze tinerii, cu precadere fetele si 
femeile, sa isi dezvolte intregul potential ca cetateni responsabili ai acestei lumi. Pentru a atinge 
acest deziderat, WAGGGS creeaza parteneriate puternice la nivel local, national, regional si 
mondial, care ajuta tinerii sa ia decizii si sa transforme lumea intr-un loc mai bun. Tema aleasa 
pentru 2015 a fost o modalitate extraordinara pentru a intelege importanta si puterea unei miscari 
mondiale de tineret, dar si pentru a reflecta la faptul ca impreuna putem intr-adevar sa schimbam 
lumea. 



   

PROIECTE AGGR 
 
 

CONCURSUL DE FOTOGRAFIE „FII PREGATIT!” 
2015 – editia a II-a 

 

In perioada octombrie - noiembrie 2015, AGGR a organizat concursul de fotografie cu tema: „FII 
PREGATIT!” – editia a II-a. Proiectul a fost finantat de AGGR si Miscarea Ghizilor si 
Cercetasilor din Elvetia. 
 
Parteneri: 
Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov  
Casa Corpului Didactic Bucuresti 
Casa Corpului Didactic Buzau 
 
Prin tema “Fii pregatit!”, AGGR si partenerii sai au dorit sa incurajeze orice persoana care iubeste 
arta fotografica sa sarbatoreasca Anul International al Luminii 2015 si sa imortalizeze momente 
unice din activitatile de tineret (cursuri, tabere, ceremonii, proiecte comunitare, activitati de 
voluntariat, activitati sportive, orice alte activitati care implica participarea unui grup de tineri si au 
impact asupra comunitatii etc.). 
 
Obiectivele concursului: 
1. Promovarea valorilor Ghidismului si Cercetasiei, prin intermediul artei fotografice, si stimularea 
voluntariatului in randul tinerilor; 
2. Realizarea unui schimb de experienta intre cadrele didactice implicate in acest demers educativ, 
stimularea comunicarii si colaborarii; 
3. Asigurarea diseminarii eficiente a exemplelor de buna practica. 
 
Castigatorii concursului 
au fost: 
 
Premiul I  
”Legământ pentru 
protejarea pădurii, în 
lumina blândă a lui 
noiembrie” 
Ileana Cirstea - Liceul 
Tehnologic "Doamna 
Chiajna", Rosu -
Chiajna/Ilfov  
 
Premiul II 
"Lumina culorilor" 
Gabriela Maier - G.P.P. 
"Casuta cu povesti", 
Bistrita/ Bistrita-Nasaud 
 
Premiul III  
"Lumina viitorului" 
Mihaela Constantinescu - Colegiul National "Cantemir Voda", Sector 2, Bucuresti 

 
 



   

ACADEMIA DE VARA A GHIZILOR 
2015 – editia I 

 
AGGR a organizat prima editie a Academiei de Vara a 
Ghizilor, in perioada 18-22 august 2015, la Casa "Sfanta Maria" 
a Parohiei Catolice din Slanic Moldova.   
Evenimentul a fost finantat de AGGR si Miscarea Ghizilor si 
Cercetasilor din Elvetia. 
 
Una dintre prioritatile AGGR este sa diversifice activitatile 
educative oferite membrilor sai, pentru a raspunde nevoilor de 
formare ale ghizilor. Ideea de a crea un astfel de eveniment a 
fost generata de eterogenitatea membrilor AGGR, diversitatea 
experientelor si educatiei celor implicati in activitatile ghidiste, 
dar si asteptarile foarte diferite in ceea ce priveste procesul de 
formare.   
 
Acest eveniment a oferit participantilor activitati interactive si captivante pe diverse domenii de 
interes: cariera, recrutare, dezvoltare personala, comunicare, teambuilding, dezvoltarea abilitatilor, 
psihoterapie integrativa, dar si jocuri, excursii si activitati in aer liber. 
 
Au fost prezenti 9 formatori si 25 de participanti, impartiti in doua grupe de varsta: 12-18 ani si 18 
- +∞ ani, din urmatoarele centre ale asociatiei: Centrul Local Barlad, Centrul Local Bucuresti, 
Centrul Local Buzau, Centrul Teritorial Cluj, Centrul Local Oradea, Unitatea Independenta Rosu-
Chiajna/Ilfov si Centrul Teritorial Salaj. 
 
Formatori: Medeea Negutescu, Geanina Gurau, Mihaela Calin, Dana Gray, Ioana Nichita, Alina 
Dragan, Gabriela Bularca, Adrian Bularca si Anca Butu. 
 

 
 
 



   

PROIECTUL “Fii GHID - Accepta Provocarea!” 
2015 - 2016 

 
Scop: cresterea vizibilitatii asociatiei in comunitatile locale si recrutarea de noi membri voluntari in 
cadrul asociatiei.  
 
In perioada martie – septembrie 2015, AGGR a fost implicata intr-o actiune initiata de WAGGGS 
– Asociatia Mondiala a Fetelor Ghide si Fetelor Cercetase, vizand cresterea numarului de membri.  
Obiectivul actiunii a fost indeplinirea viziunii WAGGGS de a gasi modalitati prin care toate fetele 
si tinerele femei sa se implice la nivel decizional pentru a schimba lumea si mai ales sa fie apreciate 
pentru contributia lor, dar si obiectivul AGGR de a recruta mai multi membri si de a le oferi 
acestora oportunitati de dezvoltare personala, leadership si voluntariat.  
 
Echipa AGGR implicata in 
acest actiune a fost formata 
din: 
- Bogdan Nistor (Centrul 
Local Bucuresti) 
- Bianca Opris (Centrul 
Teritorial Salaj) 
- Medeea Negutescu 
(Comitetul National) 
 
Pe parcursul acestei actiuni, 
AGGR a organizat un amplu 
sondaj national care a inclus 
mese rotunde, interviuri si 
chestionare online. Au 
participat atat membri ai 
asociatiei, dar si persoane din 
afara asociatiei, colaboratori si 
reprezentanti din partea 
autoritatilor nationale si locale.  
 
Concluziile sondajului au scos in evidenta trei directii de actiune:  

� importanta unei promovari mai agresive a asociatiei, care include reformularea viziunii 
asociatiei si organizarea in 2016 a unor evenimente publice regulate in centrele locale si 
teritoriale 

� dezvoltarii unor parteneriate strategice 
� crearea unor traditii, respectiv stabilirea unor evenimente si identificarea unor zile 

relevante care sa fie organizate/ celebrate in fiecare an si care sa fie corelate cu miscarea 
ghidista  

 
Acest sondaj a reprezentat un sprijin valoros pentru asociatie atat pentru a intelege situatia 
existenta, cat si pentru a identifica masurile corecte care sa ajute asociatia sa creasca numarul de 
membri voluntari si sa diversifice activitatea si serviciile pe care aceasta le ofera.  
 
Pe baza concluziilor sondajului, membrii echipei au realizat un plan de actiune, care urmareste 
cresterea numarului de membri cu cel putin 30% si care va fi implementat in 2016 cu sprijinul 
financiar al Miscarii Ghizilor si Cercetasilor din Elvetia. De asemenea, un mentor va fi nominalizat 
de catre WAGGGS pentru a acorda asistenta asociatiei in aceast amplu proiect.  
 
 



   

PUBLICATII AGGR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
„In Tara Ghizilor – jocuri si activitati 
educative pentru liderii de unitate” 

tiparita cu sprijinul financiar al 
Miscarii Ghizilor si Cercetasilor 

din Elvetia 
 

Programul Educativ al Asociatiei 
Ghidelor si Ghizilor din Romania  
tiparit in cadrul Proiectului “Serviciul 

pentru Dezvoltare”, finantat de Agentia 
Elvetiana de Dezvoltare si Cooperare 

Cartea Florilor - progres personal 
pentru Flori (7-11 ani) 

tiparita cu sprijinul financiar al 
Miscarii Ghizilor si Cercetasilor 

din Elvetia 

Statutul Asociatiei Ghidelor si 
Ghizilor din Romania 

tiparit in cadrul Proiectului “Serviciul 
pentru Dezvoltare”, finantat de Agentia 
Elvetiana de Dezvoltare si Cooperare 

 

Brosura „Sunt un Lider Ghid/ o Lidera 
Ghida in Comunitatea mea!” 
tiparita in cadrul Proiectului 

“Educatie pentru Democratie”, finantat de 
Ambasada Statelor Unite la Bucuresti 

 

 

Pliant tiparit cu prilejul  Anului 
European al Voluntariatului  

cu sprijinul DanishProject (Proiectul 
pentru sustinerea asociatiilor de ghizi si 
cercetasi din Europa Centrala si de Est) 


