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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 
(WAGGGS), statut dobandit in iunie 2005, cu ocazia Conferintei Mondiale desfasurate in 
Amman/ Iordania. 
 
 

 
 



   

 

MEMBRII COMITETULUI NATIONAL AGGR 

 
Presedinta: Medeea Negutescu 
Comisara Nationala: Geanina Gurau 
Comisara pentru Formare: Ioana Stoica 
Comisara pentru Programe Educative: Ioana Nichita 
Comisara pentru Relatii Publice: Emilia Stana 
Comisara Internationala: Mihaela Calin 
Trezoriera: Daniela Gray 
Membru Substitut: Ileana Cirstea  
 
 
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. 
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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 2016, AGGR a sarbatorit 25 de ani de la infiintarea sa in data de 1 martie 1991. Astfel, au 
fost organizate o serie de activitati aniversare pentru a marca acest important eveniment: 
1. Stabilirea viziunii asociatiei pentru perioada 2017-2027 in conformitate cu noile obiective de 
dezvoltare  
2. Crearea unui logo aniversar: 

� realizarea unor materiale promotionale (insigne, cravate aniversare, sacose etc.) 
� utilizarea logo-ului pe website, corespondenta, diplome, pe tot parcursul anului 

3. “Ce inseamna Ghidismul pentru mine?”: 
� realizarea unor filmari scurte cu membrii AGGR  
� 25 de membri AGGR au fost rugati sa transmita o inregistrare video in care mentioneaza 3 

lucruri/valori despre Ghidism 
� Inregistrarile au fost postate pe facebook 

4. Organizarea celei de-a doua editii a Academiei de Vara a Ghizilor, in parteneriat cu ghizii si 
cercetasii din Danemarca 
5. Photo voice – organizarea la AG 2016 a unei expozitii foto, cu fotografii din arhiva AGGR si de 
la Concursul foto „Fii pregatit” – editiile I si II 
6. Organizarea unei petreceri aniversare la AG 2016  
 

 
 
In 2016, AGGR a derulat un amplu proiect avand motto-ul “Fii Ghid! Accepta provocarea”, 
finantat de Miscarea Ghizilor si Cercetasilor din Elvetia, care a avut ca scop cresterea vizibilitatii 
asociatiei in comunitatile locale si recrutarea de noi membri voluntari in cadrul asociatiei.  
In acest scop, la Adunarea Generala, desfasurata in noiembrie 2015, s-a hotarat organizarea unor 
evenimente publice lunare (joc mare, flashmob, atelier public, expozitie foto sau actiune 
comunitara cu implicatii sociale) in diferite centre locale/teritoriale AGGR. 
Fiecare luna a avut o tema specifica:  

• Ianuarie – Cooperare (Centrul Teritorial Cluj) 



   

• Februarie – Ziua Mondiala a Gandirii (Centrul Local Dorohoi si Centrul Local Buftea) 
• Martie – Ziua Trifoiului si Saptamana Ghidismului (Centrul Local Bacau) 
• Aprilie – Sanatate (Centrul Local Bistrita) 
• Mai – Egalitatea de sanse (Centrul Local Buzau si Centrul Local Ramnicu Sarat) 
• Iunie – Proiectul 100% VERDE (Centrul Local Bucuresti, Centrul Local I.L. Caragiale 

si Centrul Local Braila) 
• Septembrie – Prietenie/ Parteneriate (Centrul Teritorial Botosani) 
• Octombrie – Educatie (Centrul Teritorial Salaj) 
• Noiembrie – Toleranta (Centrul Local Galati) 
• Decembrie – Voluntariat (Centrul Local Barlad) 

 
In anul 2016, 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 in 
judetele Bistrita, Covasna si municipiul Bucuresti.  
 

 
 
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/tabare la nivel national: 
• Academia de Vara a Ghizilor – editia a II-a (Arbanasi/ judetul Buzau, 25-29 iulie 2016). Au 
participat 60 de ghizi si cercetasi din Romania si Danemarca. Formatori: Christine Fribert 
Sørensen, Margrethe Grønvold Friis, Anne Sandbeck, Medeea Negutescu, Mihaela Calin, Daniela 
Elena Gray, Geanina Gurau, Ioana Nichita, Emilia Stana, Cristel Stana, Cristina Georgescu si 



   

Gabriela Bularca 
• Curs de baza (Barcani/ judetul Covasna, 9-13 august 2016); Au participat 26 de educatoare de 
la secţia romana din judeţul Covasna. Formatori: Gabriela Gianina Nicolescu si Rodica Alexandru 
(Centrul Local Ramnicu Sarat) si Emilia Stana (CN). 
• Curs de baza (Sant/ judetul Bistrita-Nasaud, 19-23 august 2016); Au participat 25 de cadre 
didactice din judetul Bistrita-Nasaud. Formatori: Virginia Chirac (Centrul Local Buzau), Gabriela 
Gianina Nicolescu (Centrul Local Ramnicu Sarat) si Emilia Stana (CN). 
• Cele doua cursuri au fost sustinute financiar prin Fondul AGGR-SGSM. 
 
Ghidul de activitati pentru liderii care lucreaza cu grupa de varsta Ghizi Mari (14-18 ani) a fost 
finalizat si publicat in 2017. Echipa de lucru care a elaborat acest ghid a fost formata din: Bogdan 
Nistor, Medeea Neguţescu, Ioana Nichita, Mihaela Călin, Daniela Gray si Geanina Gurău.   
 

In anul 2016, 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, 
organizarea de ateliere de 
creatie in diferite locuri publice 
si organizarea editiei a III-a a 
Concursului de fotografie cu 
tema: „FII PREGATIT!”.   
 
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. 
 
În perioada 17 -  23 iunie 2016, s-a desfăsurat în Norvegia, la Oslofjord Convention Centre, cea 
de-a 15-a Conferintă Europeană a WAGGGS – Asociatia Mondiala a Fetelor Ghide si Fetelor 
Cercetase. Tema conferintei a fost “Connect, Grow, Impact”. Au fost prezenti aproximativ 500 de 
delegati, invitati si observatori din 36 de Organizatii Membre (MO). AGGR a fost reprezentata de 
Mihaela Calin, Comisara Internationala.  
 
In perioada 16-18 septembrie 2016, reprezentantele CN (Medeea Negutescu, Emilia Stana si 
Geanina Gurau) au participat la Asocio Summit 2016, desfasurat la Ohrid/ Macedonia. Cu aceasta 
ocazie, s-a discutat despre continuarea finantarii unor activitati ale asociatiei de catre Miscarea 
Ghizilor si Cercetasilor din Danemarca (DanishProject). 
 
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: „A conecta”.  
 
Ghidismul este o aventura extraordinara care presupune o multitudine de conexiuni. Cu ocazia 
Zilei Mondiale a Gandirii, ghizii au fost invitati sa exploreze acele relatii importante care ne 
imbunatatesc viata, fie ca vorbim de legaturile cu oamenii din jurul nostru, fie cu locurile de care 
suntem atasati, fie cu prietenii ghizi si cercetasi aflati in diferite tari de pe glob.  
Ghidismul ofera o experienta unica de socializare, care incurajeaza interactiunea intre oameni si 
dezvoltarea sentimentelor de prietenie. 



   

PROIECTE AGGR 
 

CONCURSUL DE FOTOGRAFIE „FII PREGATIT!” 
2016 – editia a III-a 

 

In perioada octombrie - decembrie 2016, AGGR a organizat concursul de fotografie cu tema: „FII 
PREGATIT!” – editia a III-a.  
 
Parteneri: 

� Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti  
� Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov  
� Casa Corpului Didactic Bucuresti  
� Primaria Municipiului Sighisoara  

 
Pentru ca 2016 a fost declarat "Anul Brancusi" cu prilejul implinirii a 140 de ani de la nasterea 
marelui sculptor roman, Constantin Brancusi, dar si „Anul Aristotel” pentru ca s-au aniversat 2400 
de ani de la nasterea filozofului grec, ne-am propus ca, de data aceasta, concursul foto sa stea sub 
semnul culturii, artei si creatiei.  
Prin tema “Fii pregatit!”, AGGR si partenerii sai au dorit sa incurajeze orice persoana care iubeste 
arta fotografica sa imortalizeze momente unice din activitatile organizate cu copiii si tinerii care au 
legatura cu cultura, arta si creatia – ateliere, cursuri, tabere, ceremonii, expozitii, proiecte 
comunitare, concursuri, activitati de voluntariat, orice alte activitati care au implicat participarea 
unui grup de tineri si au avut impact asupra comunitatii. 
 
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  
- “Toamna - pictorul desavarsit al naturii” 
Ileana Cirstea - Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna", Rosu -Chiajna/Ilfov  
- “File din cartea toamnei” 
Dobrinas Ana-Maria - Gradinita cu program normal, Barcani/Covasna 
 
Premiul II 
- “Educatie prin arta” 
Tolea Luiza - Gradinita nr. 20, Galati 
 
Premiul III  
- "Suntem mici, dar infinit de creativi" 
Hohadea Claudia - Gradinita nr. 11, Satu-Mare 
- “Magia primului pupic” 
Anghelus Mirela - Gradinita nr. 11, Satu-Mare 
- “Maini micute, creative, din inima Agrisului, au creat cu drag si spor Coloana Infinitului” 
Debreczeni Ildiko - Gradinita Agris, Satu-Mare 
- “Carnavalul Toamnei” 
Broaner Ionela Simona - Gradinita cu Program Normal Saramas/Covasna 
 



   

 

ACADEMIA DE VARA A GHIZILOR 
2016 – editia a II-a 

 
AGGR a organizat a doua editie a Academiei de Vara a 
Ghizilor, in perioada 25-29 iulie 2016, la Arbanasi, judetul 
Buzau.   
Evenimentul a fost organizat in parteneriat cu Miscarea 
Ghizilor si Cercetasilor din Danemarca. 
Tema Academiei: “25 ani de poveste – Angajament, Grija, 
Generozitate, Responsabilitate”. 
 
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: dezvoltare personala, comunicare, teambuilding, dezvoltarea abilitatilor, cooperare 
internationala, orientare, dar si jocuri, foc de tabara, seara culturala si activitati in aer liber. 
 
Au fost prezenti 60 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 Local Galati, Centrul Local I. L. Caragiale/Dambovita, Centrul Teritorial Botosani 
si Centrul Teritorial Salaj, precum si ghizi din Danemarca. 
 

 
 
 



   

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 

 

 

Ghid pentru liderii de ghizi mari (14-18 ani)  
realizat cu sprijinul DanishProject (Proiectul 

pentru sustinerea asociatiilor de ghizi  
si cercetasi din Europa  
Centrala si de Est) 


