REGULAMENTUL ADIŢIONAL PRIVIND
CODUL DE CONDUITĂ A LIDERULUI DE UNITATE
I. A fi lider este o mare responsabilitate. Asumarea voluntară a sarcinilor de lider trebuie
făcută după o autoevaluare amănunţită a calităţilor morale, aptitudinilor, competenţelor şi
cunoştinţelor din domeniul educativ. Liderul trebuie să aprecieze corect diferitele situaţii
care pot apărea în timpul derulării activităţilor şi să aibă capacitatea de a lua decizii care
să conducă la soluţii eficiente, acceptate de grupul de tineri.
Un lider este un ghid – el a străbătut drumul pe care acum îi îndrumă pe tineri. Pentru
tinerii din unitatea sa, el este capul de coardă în escalada pe muntele vieţii.
Pentru un lider altruismul, empatia, generozitatea, prietenia şi respectul sunt principalele
valori morale, pe care le promovează prin toate acţiunile sale.
Aplicând principiul învăţării prin acţiune, activitatea sa urmăreşte să creeze cadrul propice
dezvoltării personale a copiilor şi tinerilor, stimularea iniţiativei, asumarea
responsabilităţilor individuale şi colective, dezvoltarea voinţei şi dorinţei de a face lumea
un pic mai bună.
II. Liderul de unitate trebuie să asigure protecţia participanţilor la acţiunile ghidiste, din
punct de vedere fizic şi emoţional, şi, de aceea, trebuie să acorde atenţie următoarelor
aspecte:
(a) Siguranţa participanţilor
(b) Comunicarea eficientă cu părinţii şi societatea
(c) Comportamentul în timpul activităţilor
(a)

SIGURANŢA PARTICIPANŢILOR

1.

Organizaţi activităţile în locuri uşor accesibile, unde puteţi fi văzuţi şi ajutaţi în caz de
necesitate (de exemplu: organizaţi ieşirile la munte pe trasee turistice frecventate;
aşezaţi corturile în apropierea cabanelor; organizaţi diferite competiţii în parcuri sau
pe terenuri de sport publice etc.).
Organizaţi activităţile, dacă este posibil, cu participarea a minimum doi adulţi. Dacă
nu pot participa doi lideri, solicitaţi participarea unui părinte.
La toate activităţile care presupun deplasare, asiguraţi asistenţă medicală pentru
situaţii de urgenţă prin existenţa unei truse de prim ajutor şi prin prezenţa unui lider
care a urmat un curs de prim ajutor sau a unui medic/ asistent medical. În situaţii de
urgenţă, apelaţi numărul unic 112.
Nu forţaţi limitele – activităţile în aer liber urmăresc cunoaşterea naturii, relaxarea şi
educaţia pentru o viaţă sănătoasă. Înainte de a efectua diverse activităţi, precum
excursii, tabere, speologie, expediţii, alpinism şi escaladă etc., efectuaţi o
recunoaştere pentru a evalua gradul de dificultate al acţiunii, raportat la nivelul
pregătirii şi al aptitudinilor fizice ale participanţilor. De asemenea, informaţi-vă cu
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(b)

privire la starea de sănătate a tinerilor, respectiv dacă suferă de diverse boli, dacă
urmează un tratament, dacă există contraindicaţii cu privire la efort etc. Atenţie!
Păstraţi confidenţialitatea cu privire la starea de sănătate a tinerilor – au dreptul la
intimitate şi la propria imagine!
Când organizaţi activităţi în aer liber, anunţaţi participanţii cu privire la echipamentul
necesar. Înainte de începerea activităţii verificaţi dacă participanţii au echipamentul
corespunzător şi nu permiteţi participarea la activitate a celor cu echipament
necorespunzător. Asiguraţi-vă că fiecare participant are în bagaj obiectele necesare
şi propriul bidon cu apă.
Respectaţi şi asiguraţi permanent intimitatea tinerilor – organizaţi camere/ corturi,
duşuri de campanie, toalete de campanie etc. separate pentru fete şi băieţi. De
asemenea, organizaţi camere/corturi separate pentru lideri.
Realizaţi instruirea cu privire la regulile şi măsurile de siguranţă specifice diferitelor
activităţi/sporturi organizate cu ghizii. Asiguraţi-vă că toţi participanţii au înţeles
normele şi măsurile de siguranţă şi că poartă un echipament de protecţie adecvat
activităţii.
Respectaţi normele de igienă personală şi colectivă. Anunţaţi participanţii cu privire
la necesitatea respectării normelor de igienă, mai ales pe durata excursiilor şi
taberelor.
Nu permiteţi organizarea unor activităţi, ritualuri, botezuri pentru primirea unui totem
etc., dacă implică adoptarea unor comportamente jignitoare şi violente sau urmăresc
producere de suferinţă fizică sau umilire.
La ghizi, atribuirea unui totem se organizează în cadrul unei ceremonii, numai cu
participarea liderilor adulţi. Ghidul trece prin diferite probe şi încercări distractive
pentru „a-şi câştiga” noul nume.
Nu permiteţi discuţii şi atitudini incitatoare la ură, intoleranţă sau discriminare.
Promovaţi permanent toleranţa şi egalitatea de şanse.
Nu permiteţi discuţii sau comportamente cu conotaţie sexuală. Evitaţi contactul fizic
cu tinerii şi nu discutaţi aspecte privind comportamentul sexual.
Fiţi un model pentru tineri şi promovaţi un stil de viaţă sănătos! Pe timpul activităţilor
este interzis consumul de alcool şi fumatul. Nu permiteţi consumul de alcool de către
tineri. Dacă totuşi sunteţi fumător, nu fumaţi în prezenţa tinerilor. Pe durata
taberelor, organizaţi locul de fumat în afara taberei.
Atenţie! Se interzice oferirea de alcool şi ţigări minorilor!
COMUNICAREA EFICIENTĂ CU PĂRINŢII ŞI SOCIETATEA

AGGR este o organizaţie deschisă, interesată să prezinte societăţii scopurile, obiectivele
şi realizările sale. O comunicare eficientă elimină criticile şi denigrările şi atrage noi tineri
spre Ghidism.
În acest sens, trebuie respectate cel puţin următoarele cerinţe:
1.
Informaţi părinţii complet şi clar, de preferinţă în scris (prin mijloace electronice: email, sms, transmiterea unui link către pagina web a AGGR etc.), cu privire la
scopurile, obiectivele şi metodele Ghidismului, la activităţile ce urmează a se
desfăşura (precizând data, intervalul orar, locul, modalităţile de transport, datele de
contact ale organizatorului etc.).
2.
Obţineţi acordul scris al părinţilor pentru participarea copiilor la activităţi, precum şi
pentru folosirea fotografiilor din timpul activităţilor, doar în scopul promovării
Ghidismului.

Bucureşti, 3 iulie 2015
Votat în cadrul sesiunii de votare prin corespondenţă

3.
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(c)

Asiguraţi vizibilitatea activităţilor organizate de către unitatea/Centrul Local/Centrul
Teritorial din care faceţi parte şi transparenţa deciziilor. Creaţi un blog sau o pagină
de Facebook, care să cuprindă informaţii clare cu privire la scopurile, obiectivele şi
metodele Ghidismului, la activităţile derulate şi rezultatele obţinute, precum şi
modalităţile de contact pentru adulţii şi tinerii care doresc să devină membri ai
asociaţiei.
Nu exageraţi! Nu denaturaţi adevărul! Nu promiteţi lucruri pe care nu puteţi să le
îndepliniţi!
Răspundeţi clar la orice întrebare vi se pune. Dacă nu ştiţi răspunsul, asiguraţi-vă
interlocutorul că vă veţi interesa şi că îi veţi transmite răspunsul în timp util.
COMPORTAMENTUL ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢILOR

În cadrul activităţilor desfăşurate, toţi membrii au următoarele obligaţii:
1.
Să poarte cravata şi cămaşa/tricoul la toate activităţile.
2.
Să urmeze îndrumările şi dispoziţiile liderului/conducătorului acţiunii şi să respecte
programul activităţilor.
3.
Să nu părăsească locul de desfăşurare a activităţii şi/sau grupul de participanţi, fără
acordul liderului.
4.
Să manifeste un comportament echilibrat şi demn (să vorbească pe un ton normal,
să nu ţipe, să nu folosească cuvinte obscene, licenţioase sau jignitoare, să se
deplaseze adecvat locului şi acţiunii, să fie discreţi şi respectuosi).
5.
Să nu agreseze verbal, fizic sau emoţional pe ceilalţi participanţi la activităţi.
6.
Să informeze complet şi corect liderul şi/sau responsabilii de activităţi de problemele
fizice şi medicale pe care le au.
7.
Să poarte echipamentul de protecţie obligatoriu la activităţile la care acesta se
impune.
8.
Să respecte regulile de siguranţă şi protecţie şi, la solicitarea liderului sau a
personalului de securitate/supraveghere, să înceteze imediat orice activitate ce i-ar
pune în pericol pe participanţi.
9.
Atunci când cineva se află în dificultate/primejdie să anunţe imediat liderul, alte
persoane adulte sau, după caz, să apeleze numărul unic de urgenţă 112, şi, dacă
este posibil, să acorde sprijin conform cunoştinţelor şi pregătirii pe care o au.
Nerespectarea prevederilor acestui regulament poate duce la excluderea membrului
respectiv, conform Regulamentului adiţional privind excluderea unui membru din cadrul
AGGR.
Document realizat de membrii Echipei de Programe Educative, la Întâlnirea
de lucru desfăşurată între 30 aprilie – 2 mai 2015, la Bucureşti
Membrii echipei:
Centrul Local Bacău: Anca Herghea
Centrul Local Bucureşti: Bogdan Nistor, Silvia Borţeanu
Centrul Local Buzău: Virginia Chirac, Elena Comănescu, Maria Fuştei
Unitatea independentă Roşu-Chiajna: Ileana Cîrstea
Centrul Teritorial Cluj: Bianca Badiu
Comitetul Naţional: Medeea Neguţescu, Emilia Stana, Mihaela Călin, Geanina Gurău, Daniela Elena
Gray
Asociaţia Ghidelor şi Cercetaşilor Adulţi din România: Ioana Nichita
Formatorii danezi: Mette Lautrup Grønvold, Christina Ingerslev
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