
 

 

 

 

 

 

 

LUMINA PĂCII | Completează Formular de participare [DL 26 noiembrie 2016] 

 

Prin Lumina Păcii de la Betleem trăim împreună PACEA prin curaj și creativitate. Invităm fiecare CL/ 

GI să completeze formularul de participare la proiectul național, până sâmbătă, 26 noiembrie chiar 

dacă participaţi doar la una din activităţile propuse.Pentru mai multe informații, vă rog să consultați 

descrierea evenimentului, invitația internațională sau să ne scrieți la adresa lumina.pacii@scout.ro.  

 

CONECTOR | Cercetașii sunt Conectori în cea mai puternică rețea de tineret din România! 

 

Cea mai puternică rețea națională de tineri Conectori din România și-a început activitatea și suntem 

bucuroși să avem implicați patru cercetași activi, dornici să ia viitorul generației lor în propriile 

mâini! Inițiativa Povestea Generației Tale! este dezvoltată de Consiliul Tineretului din România 

(CTR), Școala de Valori și Banca Comercială Română (BCR) și promovează proiecte care ajută 

tinerii să reușească în viața profesională și să creeze legături între organizații de tineret, primării și 

consilii județene, pentru ca autoritățile locale să investească mai mult și mai strategic în tineri. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați articolul de pe site-ul ONCR sau să urmăriți vă 

rugăm să urmăriți site-ul/ pagina de facebook CTR. 

 

TineREȚEA | Cercetașii dezvoltă comunități locale 

 

În perioada iunie – noiembrie 2016, Ministerului Tineretului și Sportului împreună cu Direcțiile de 

Sport și Tineret au dezvoltat o rețea națională de lucrători de tineret voluntari cu rolul de a înțelege 

mai bine nevoile tinerilor și a fi mai aproape de acestea prin dialog structurat și formare. Având în 

vedere expertiza ca lucrători de tineret și implicarea în mod consecvent în dezvoltarea 

comunităților, cercetații au răspuns prezent cu același entuziasm prin implicarea în mod activ a 

cercetașelor Dana Borontiș – Centru Local AETOS, Drobera Turnu-Severin și Carmen Pauleti – 

Centru Locale Axente Sever, Alba Iulia. Evenimentul național dezvoltat de lucrătorii de tineret a 

avut un impact semnificativ pe plan local, demonstrând că există un număr mare de oameni care 

contribuie la schimbarea României în bine. Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați 

articolul de pe site-ul ONCR.  

 

NOCRICH | Participă la “Live Book Around Culture Diversity” [DL 24 noiembrie 2016] 

 

În perioada 26 - 27 noiembrie 2016, cercetașii sunt invitați la Centrul Cercetășesc Nocrich - H. C. 

Habermann pentru a participa la “Live Book Around Culture Diversity”. Utilizând conceptul Librăriei 

Umane (Human Library), proiectul încearcă să reducă stereotipuri, prezentând diversitatea 

culturală a 6 țări diferite. Vă puteți înscrie până joi, 24 noiembrie, accesând formularul.  

 

RoJAM2.0 17 | Am lansat al 2-lea Buletin Informativ 

 

Puteți consulta al 2-lea doilea Buletin Informativ RoJAM2.0 17 accesând pagina www.rojam.ro. În 

această ediție veți găsi condițiile de participare la RoJAM2.0 17, principiile după care ne ghidăm la 

jamboree, structura echipei de organizare și dinamica ei și prima ediție din seria „Din culisele 

programului”. Pe lângă asta, la sfârșitul buletinului informativ veți găsi o surpriză care, la fel ca 

„Din culisele programului”, își va găsi continuarea în următoarele buletine informative. 

 

https://docs.google.com/a/scout.ro/forms/d/e/1FAIpQLScEeW93JnJYEz24-KeH32VMLmm5D6pmBctdsnKmHoJaYGHukA/viewform
http://www.scout.ro/wp-content/uploads/2016/11/Descriere-Proiect-Lumina-Păcii-2016.pdf
http://www.scout.ro/wp-content/uploads/2016/11/Peacelight2016_invitation-1.pdf
http://www.scout.ro/2016/11/18/cercetasii-sunt-conectori-in-cea-mai-puternica-retea-pentru-tineret-din-romania/
https://ctr.ro/tinerii-isi-iau-viitorul-in-propriile-maini/
https://www.facebook.com/consiliultineretului/?fref=ts
http://www.scout.ro/2016/11/21/ca-membri-in-tineretea-cercetasii-au-contribuit-la-dezvoltarea-comunitatilor-locale/
https://docs.google.com/a/scout.ro/forms/d/e/1FAIpQLSdTtwX4pbsLf6YztSt--FrRKm3FzAd-lplGcuGMkbdX5CcuHg/viewform?c=0&w=1
http://www.rojam.ro/despre/buletine-informative/


RoJAM2.0 17 | RoJAM Band [DL 31 decembrie 2016] 

 

RoJAM2.0 17 schimbă perspectiva și aduce eXploratorii și seniorii în lumina reflectoarelor. RoJAM 

Band se adresează tuturor eXploratorilor și seniorilor cu vârste între 14-24 de ani și ne dorim să fie 

începutul unei trupe de cercetași de mare succes. De coordonarea RoJAM Band se ocupă Nicu 

Romaniuc, șef de CL „Cetatea Nordului”. Pentru înscriere și informații suplimentare găsiți aici: 

www.rojam.ro/rojam-band/ 

 

INTERNAȚIONAL | Cea de-a 24-a Jamboree Mondială 2019  

 

Între 22 iulie și 2 august 2019, cercetașii din întreaga lume se vor aduna la Summit Bechtel Family 

National Scout Reserve în Virginia de Vest, SUA pentru cea de-a 24-a Jamboree Mondială. 

Activitatea este găzduită în comun cu organizațiile Scouts Canada, Asociación de Scouts de México 

și Boy Scouts of America. Buletinele "New World News" vor fi lansate în limba engleză, în mod 

regulat, pentru a furniza informații detaliate necesare pentru pregătirea participării. În curând 

urmează să lansăm apelul pentru formarea contingentului României pe site-ul Departamentului 

Internațional.  Lectură plăcută! 

 

INTERNAȚIONAL  | Al 15-lea World Scout Moot 2017  

 

În perioada 25 iulie - 2 august 2017 cercetașii cu vârste cuprinse între 18-25 ani își dau întâlnire în 

Islanda, la al 15-lea World Scout Moot, pentru a trăi dimensiunea internaţională  a mişcării 

cercetăşeşti alături de cercetaşi din peste 80 de ţări. Dacă vrei să te alături contingentului 

României, te rugăm să completezi cât mai curând formularul de înscriere. Pentru mai multe 

informații, te rugăm să urmărești site-ul Departamentului Internațional și să consulți pagina 

evenimentului.  

 

SCOUT SHOP | Am extins echipa! 

 

Am încheiat cu succes procesul de angajare al unui nou membru în echipa Scout Shop. Începând 

din luna noiembrie, Maria Lungu, cercetaş senior la Centrul Local “Cabana Scout”, Bucureşti vă 

așteaptă la sediul din Bd. Regiei 6B, București, de luni până vineri după cum urmează: Luni: 16:30 

- 20:00 | Marţi - Vineri: 14:00 - 18:00. Îi urăm Mariei spor la muncă alături de cercetași! 

 

SCOUT SHOP | Board Games cu reducere mare [DL 1 decembrie 2016] 

 

Vă informăm cu bucurie că am reuşit să organizăm la Scout Shop o primă ofertă de Board Games 

pe care o puteți precomanda acum, cu reducere pentru CL care doresc să sprijine permanentizarea 

acestor produse. Aici puteţi găsi oferta de jocuri, preț promoțional (doar până la 1 decembrie 

2016!) și alte detalii.  Dacă aveţi şi alte propuneri de jocuri pe care aţi dori să le regăsiţi în listă, 

aşteptăm cu interes un mesaj la shop@scout.ro.  

http://rojam.ro/rojam-band/
https://www.scout.org/sites/default/files/media-files/WSJ2019-Bulletin1_FINAL_e.pdf
http://international.scout.ro/
http://international.scout.ro/
https://docs.google.com/a/scout.ro/forms/d/e/1FAIpQLSfbx1K7_dj4qpdf5JZtyY1XskTJZzs2SfznC6d5bv0N46DFLA/viewform
http://international.scout.ro/
http://worldscoutmoot.is/moot-bulletin/
http://worldscoutmoot.is/moot-bulletin/
http://shop.scout.ro/
http://www.scout.ro/wp-content/uploads/2016/11/Board-Games.xlsx

