
Ce sunt 
cercetașii?

Scouts en Gidsen este o organizație care oferă activități pentru 
copii și tineri în Flandra și Bruxelles

A fi cercetaș înseamnă să pornești în expediții 
prin joc și să descoperi împrejurimile, natura 

și lumea împreună cu alți copii.

Înveți 
lucruri 

noi

Îți faci 
prieteni 

Trăiești 
aventuri



Ce face  
organizația Scouts en Gidsen?
Cercetașii sunt un grup de copii și adolescenți de la vârsta de 6 
ani (sau primul an de școală) până la vârsta de 18 ani.  În fiecare 
sâmbătă sau duminică are loc câte o activitate. Te distrezi într-un 
grup de copii de vârsta ta.

Îți place să te joci și să faci sport în exterior? Atunci poate că ți se 
potrivește să fii cercetaș!

Cu cercetașii, te joci și faci mișcare, mergi în expediții și-ți faci 
prieteni noi. Faci ceva diferit în fiecare săptămână într-un mediu 
sigur. Toată lumea este binevenită.

Înainte de a te înscrie, poți veni la un grup din apropiere să vezi 
cum este. Astfel poți testa dacă te-ai simți bine la cercetași.

Vara mergem împreună în tabără. Asta înseamnă că pleci de 
acasă pentru câteva zile, dormi acolo peste noapte și înveți să fii 
independent/-ă. Interesant!

Scouts en Gidsen Vlaanderen este o mișcare de tineret de limbă 
olandeză. Încă nu vorbești bine olandeza? Nicio problemă! 
Conducerea și ceilalți copii te vor ajuta! Jucându-te cu ceilalți, 
exersezi olandeza într-un mod distractiv.

Știați că
Există, de asemenea, grupuri de cercetași pe apă. Aceste grupuri de 
cercetași organizează multe activități pe și la malul apei. Începând 
cu grupa de temerari, înveți chiar și să mergi și să navighezi cu o 
barcă.

Există, de asemenea, grupuri pentru persoanele cu handicap. În 
grupurile noastre Altfel (Akabe) există un sprijin suplimentar pentru 
copiii cu dizabilități sau cărora trebuie să li se acorde atenție sporită.

De ce  
este distractiv pentru copii și 
tineri să fie cercetași?
A fi cercetaș înseamnă mai mult decât o simplă joacă. Mergem 
în expediții împreună în localitate, în pădure sau în parcul din 
apropiere. Explorăm lumea împreună, ne facem noi prieteni și ne 
ajutăm reciproc și pe toți cei din jurul nostru. 

La cercetași te afli într-un grup cu copii de vârsta ta:

La puișori (6-8 ani) 
... se desfășoară diverse jocuri. Înveți lucruri noi. Împreună cu 
conducerea. Și cu alți puișori. 

La lupișori (8-11 ani) 
... mergi în expediție. Te joci împreună cu prietenii. Descoperiți 
ceva nou de fiecare dată și învățați să colaborați.

La temerari (11-14 ani) 
... înveți să fii independent/-ă. Să creezi o zonă de relaxare, să 
mergi în drumeții, să gătești. Sau să participi la un joc interesant în 
pădure. Faci ceva diferit în fiecare săptămână, dar întotdeauna cu 
prietenii tăi.

La exploratori (14-16 ani) 
… accepți noi provocări. Înveți tehnici noi, participi la jocuri ce 
reprezintă o provocare sau inventezi chiar tu ceva de făcut. Pentru 
că cel mai important lucru este să te distrezi cu prietenii tăi.

La seniori (16-17 ani) 
... ai parte de distracția vieții tale. Împreună cu prietenii tăi, 
decideți chiar voi ce doriți să faceți. Acesta este ultimul an înainte 
de a deveni lider. Stabilești chiar tu unde mergi în tabără, inițiezi 
proiecte îndrăznețe... Super-distractiv!

La lideri (începând de la vârsta de 18 ani) 
... ești deja tu responsabil pentru desfășurarea unor activități de 
conducere împreună cu alții. Ești însoțitorul puișorilor, al lupișorilor 
sau temerarilor. Împreună organizați jocuri si învățați să fiți 
responsabili pentru membrii mai tineri.



€

Cine îi însoțește pe copii?
Conducerea organizează o activitate distractivă sau interesantă 
pentru copii. Sunt voluntari tineri, veseli. În fiecare săptămână sunt 
entuziaști și le place să se joace. Conducerea este susținută de 
Scouts en Gidsen Vlaanderen și poate urma diverse cursuri pentru 
a deveni mai bună în ceea ce face. În cadrul acestor cursuri învață 
să supravegheze copiii, să cunoască diferitele tipuri de jocuri, 
tehnici, măsuri de siguranță, prim ajutor și multe altele. 

Unde se află cercetașii?
În Flandra și Bruxelles, puteți merge la unul dintre cele aproape 
500 de grupuri de cercetași și ghizi Scouts en Gidsen.  
De asemenea, le puteți găsi și contacta prin 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepenzoeker

Cât costă să fii membru la cercetași?
Înscrierea la Cercetași costă de obicei între 40 și 50 de EUR pe 
an. Prețul este diferit pentru fiecare grup. De aceea, cel mai bine 
întrebați grupul care este taxa de membru solicitată.

Cu acești bani se procură materialul pentru jocuri, se întrețin spațiile 
și se încheie asigurări. A avut loc un accident la cercetași, în drum 
spre aceștia sau în drum spre casă? Atunci copilul dumneavoastră 
este asigurat prin intermediul Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Și tabăra de vară costă bani. Valoarea medie pe zi este de 17 
EUR. Cu acești bani, conducerea plătește pentru cazare și masă, 
materiale și toate activitățile.

Puteți recupera o parte din taxa de înscriere prin intermediul 
asigurărilor de sănătate sau UitPas. Cereți mai multe informații de la 
conducere, serviciul pentru tineret sau de la propria companie de 
asigurări de sănătate.

Dacă taxa de înscriere sau pentru tabără este prea mare, puteți 
obține o reducere prin Scouts en Gidsen Vlaanderen. Aceasta se 
numește taxa personalizată Scouting Op Maat și o puteți solicita 
prin intermediul conducerii grupului dumneavoastră. 

Uniforma de cercetaș
Recunoști această uniformă? Este uniforma de cercetaș. Dacă o 
porți, toată lumea va ști că ești cercetaș/-ă. Majoritatea grupurilor 
au un magazin second-hand de unde poate fi achiziționată. 
Grupurile decid individual dacă le poartă sau nu. 

Puteți obține reducere și pentru achiziționarea uniformei.


