
GHIDUL ORGANIZATORULUI
SEZONUL DE VARĂ CMR

CUM TE PREGĂTEȘTI PENTRU SEZONUL DE VARĂ CMR
Pentru o bună organizare a programului sunt necesari câțiva pași premergători. Mai jos găsești
detaliate aspectele organizatorice cele mai importante pentru a desfășura un program de
succes.

1. Dacă mai este cazul: Informarea cu privire la normele legale COVID 19
Înainte de a începe orice fel de activitate, îți recomandăm să te informezi cu privire la regulile
aflate în vigoare în localitatea ta, la momentul în care își propui să desfășori programul. Ne
încredem în tine că vei respecta regulile și vei depune toate eforturile pentru a proteja copiii, dar
și echipa cu care vei lucra, pe parcursul celor 5 zile de activități în aer liber.

Dacă ai nevoie de sprijin sau recomandări de organizare a programului în condiții de siguranță,
nu ezita să ne contactezi.

2. Identificarea și obținerea aprobărilor pentru spațiile vizate
Fiind un program educațional axat pe plante medicinale/trasee turistice/produse gastronomie
locale și cu o tentă mai mult practică, sezonul de vară CMR necesită mai multe spații de
desfășurare. Prin urmare, este necesar să te asiguri că există toate tipuri de spații importante în
comunitatea ta și ai aprobările proprietarilor acestora pentru a-ți putea desfășura activitățile în
liniște.

Aspectele privitoare la spațiile și resursele de care ai nevoie sunt detaliate în fiecare Curriculum
în parte, fiind diferite de la o tematică de tabără la alta. Ce știm sigur este că, pentru taberele
axate pe plante și produse gastronomice locale, la finalul programului vei avea nevoie de un
spațiu public, cu acces garantat și aprobat, în care copiii pot organiza un eveniment de tipul târg
expozițional/brunch. Ține cont că ai nevoie de mese pentru a amenaja standuri, muzică, scaune
sau alte resurse necesare pentru a realiza un târg reușit. În cazul taberei cu accent pe
amenajarea unui traseu turistic, spațiul public va deveni mobil și se va transforma în itinerariul
propriu zis.

3. Formarea și pregătirea echipei de implementare
Pentru a putea pune în practică programul de vară propus îți recomandăm să mai atragi
voluntari împreună cu care să formezi o echipă de îndrumători locali. Voluntarii pot fi părinți,
foști elevi (acum liceeni sau studenți) alți adulți responsabili din comunitate, care își pot dedica 3
sau 4,5 ore pe zi, timp de 5 zile, atunci când se vor desfășura activitățile. Recomandarea
noastră este să lucrezi respectând formula 2 îndrumători la un grup de maxim 10 copii.

În anumite momente, pentru a evita scăderea nivelului energetic al grupului, va fi nevoie de mici
jocuri de echipă, mai interactive Studiază aici câteva jocuri de acest fel, propuse de noi.

https://docs.google.com/document/d/1XLVdQB6P8rLYtQpL0_qJC1ewLrVmlbkQ9fPBIMY0_eI/edit?usp=sharing


Este IMPORTANT de știut că o prezență umană de nelipsit din echipa programului este
reprezentată de persoanele resursă care deține cunoștințele necesare în implementarea
taberei. Poate fi cineva care are studii în domeniu sau doar experiența necesară pentru a ajuta
copiii să recunoască plantele medicinale/să identifice atracțiile turistice de interes/să prepare
rețetele cu specific local.

Tot în echipa de implementare îți recomandăm să incluzi și reprezentanții instituțiilor care dețin
spațiile în care vei desfășura activitățile vizate. Vei avea nevoie de aprobarea acestora, așa că
este bine să ai o bună relație cu aceștia încă înainte de a începe programul.

4. Cunoașterea conținutului atelierelor de către întreaga echipă
După ce ai format o echipă, îți recomandăm să organizezi mai multe ședințe în care să stabiliți
sarcinile fiecăruia: cine obține aprobările, cine se asigură de existența resursele materiale și a
tuturor detaliilor menționate în anexele care stau la baza execuției celor 5 ateliere.

Pentru aceasta, dar și pentru a te asigura că echipa ta cunoaște și facilitează calitativ activitățile
derulate, este bine să organizezi o întâlnire în care să explici pe îndelete fiecare atelier și, de ce
nu, poate chiar să îl și pui în practică, alături de ei, dacă timpul și resursele vă permit.

Desigur, dacă găsești util, ceilalți colegi din echipa ta pot participa și la întâlnirile online
organizate în vederea aplicării programelor derulate.

5. Informarea și obținerea acordului părinților
Pentru ca activitățile propuse să se desfășoare conform așteptărilor, este bine să discuți cu
părinții în avans, poate chiar să stabilești o întâlnire de prezentare, pentru a te asigura că
participanții vor veni echipați corespunzător: vor fi încălțați adecvat, vor purta pantaloni lungi,
vor avea pălărie de soare, vor avea la ei un pachet cu mâncare și apă de băut și au acordul
părinților pentru a participa zilnic, la toate cele 5 ateliere.

Nu uita, părinții pot fi chiar voluntarii din echipa ta așa că te încurajăm să organizezi o întâlnire
premergătoare cu ei. Cine știe, poate chiar așa îți vei forma și echipa de îndrumători,
atrăgându-i prin prezentarea programului.

6. Folosirea comunității ca resursă
Întreaga comunitate va remarca demersul vostru. Nu aveți cum să treceți neobservați când un
șir întreg de copii chicotesc pe stradă sau când aceștia meșteresc zgomotos pentru a construi
suporturi de uscare a plantelor sau săgeți și panouri indicatoare, respectiv coc și prepară pe
îndelete produse gastronomice cu specific local.

Programul propus este un bun prilej de a închega și mai bine comunitatea prin implicarea de
voluntari locali în facilitarea activităților desfășurate cu grupele de copii și chiar obținerea
resurselor materiale necesare pentru a derula programul cu cât mai mulți beneficiari. Așadar,
analizează lista materialelor necesare și vezi de unde poți obține sprijin material sau sub formă
de produse pentru a derula tabăra. Noi vom sprijini 20 de echipe cu 2000 ron fiecare, însă



sperăm că acesta va fi doar suplimentul cu care vor achiziționa acele resurse materiale pentru
care nu vor găsi donatori.

Gândește astfel: cu cât mai multe materiale obținute gratis, cu atât mai mulți bani economisiți,
deci și mai mulți copii implicați în program.

Contribuții de altă natură din partea comunității
Poate nu suntem cu toții facilitatori înnăscuți, însă sigur printre membrii comunității tale se
regăsesc buni fotografi (fotografiile bune ajută mult la o bună promovare), oameni de presă,
persoane care dețin mașini cu care poți asigura transportul materialelor, persoane care vă pot
oferi obiecte autentice cu care puteți înfrumuseța standurile de la târg. Orice suflu suplimentar
de energie și inspirație aduce un plus programului așa că nu te limita și încearcă să valorifici
toate resursele disponibile în comunitate.

7. Încheierea programului și serbarea reușitei
La finalul programului îți recomandăm să ții echipa pe loc pentru un moment de reflecție și
învățare din experiența trăită.

Iată câteva exemple de întrebări pe care le poți adresa în acel moment:
● Care a fost pentru tine cel mai important moment trăit?
● Care a fost cel mai important lucru pe care l-ai învățat și îl poți da mai departe?
● Care este cel mai mare succes trăit cu echipa?
● Dar cel mai mare eșec?
● Ce anume, din cele experimentate, poate fi transferat în viața ta, mai departe?

Exemplifică.

Sărbătorește reușita cu întreaga echipă. Rupe câteva clipe la final de program sau pur și
simplu organizează o întâlnire separată, într-o altă zi, în care să recunoști meritele tuturor celor
implicați și să le exprimi recunoștința pentru contribuția lor. Oferă-le o diplomă de apreciere sau
chiar și o scrisoare scrisă de mână pentru a le transmite tuturor celor care fac parte din echipă
cât de valoroasă a fost implicarea lor.

Promovează programul derulat și trimite spre presa locală informațiile necesare pentru a
publica reușita voastră în articole offline și online. Nu în ultimul rând, păstrează legătura cu
echipa Fundației Noi Orizonturi pentru a le transmite și lor rezultatele obținute și aparițiile în
presă referitoare la activitățile implementare.

MULT SUCCES!


