Amendament #2 la Politica Safe
from Harm
Propus de

Centrul Local Orizont Brașov (eszter.kiss@scout.ro)

Susținut
de

Centrul Local Crinii Pașcani, Lucian Ghițu,
Centrul Local CL Sf. Nicolae București, Romeo Moșoiu

Textul original
Acte necesare pentru procesul de înscriere:
Obligatoriu:
Acord parental - acesta trebuie semnat de un părinte/tutore, de
preferat, de față cu liderul/liderii care își asumă responsabilitatea pentru
acel minor.
Fișa medicală - de la medicul de familie, semnată și parafată de acesta.
În fișa medicală trebuie menționate bolile cronice, tratamentul pe care îl
urmează copilul, istoricul medical relevant și dacă copilul e apt pentru
efort fizic.

Textul propus
Acte necesare pentru procesul de înscriere / Acte necesare în momentul

înscrierii ca membru în Organizația Națională Cercetașii României
● Obligatoriu:
Acord parental - acesta trebuie semnat de un părinte/tutore, de preferat, de față
cu liderul/liderii care își asumă responsabilitatea pentru acel minor.
Fișa medicală - de la medicul de familie, semnată și parafată de acesta. În fișa
medicală trebuie menționate bolile cronice, tratamentul pe care îl urmează
copilul, istoricul medical relevant și dacă copilul e apt pentru efort fizic.
Suplimentar în ceea ce privește camp-urile, hike-urile sau activitatile cu

durata de două sau mai multe zile, recomandăm Centrului Local să solicite
acorduri parentale și fișe medicale separate, cu toate informațiile la zi.

Argument
Amendament referitor la Politica de protecție a copilului/tânărului și
adultului în cercetășie Safe from Harm Romania - Capitol V.2
Standardul minim de siguranță pentru activitățile cercetășești,
punctul 3. Cerințele minime individuale pentru participarea
minorilor în activități

Conform alineatului Acte necesare pentru procesul de înscriere
din Capitolul V.2, pct. 3 din Politica SFH, sunt propuse următoarele
puncte:
“Acord parental - acesta trebuie semnat de un părinte/tutore, de
preferat, de față cu liderul/liderii care își asumă responsabilitatea pentru
acel minor.
Fișa medicală - de la medicul de familie, semnată și parafată de acesta.
În fișa medicală trebuie menționate bolile cronice, tratamentul pe care îl
urmează copilul, istoricul medical relevant și dacă copilul e apt pentru
efort fizic.”
Întrucât prin exprimarea acestor puncte se lasă loc de interpretare,
solicităm completarea și redenumirea alineatului Acte necesare pentru
procesul de înscriere, specificându-se în clar dacă fragmentul mai sus
citat face referire la nevoia unei fișe medicale, cât si a unei cereri de
acord parental semnate o dată cu înscrierea tânărului la cercetași, astfel:
Acte necesare în momentul înscrierii ca membru in ONCR
Justificare: În contextul actual, prin poziționarea acestor puncte în
capitolul denumit “Standardul minim de siguranță pentru activitățile
cercetășești”, respectiv “3. Cerințele minime individuale pentru
participarea minorilor în activități” nu este clar dacă respectivele
fragmente fac referire la procurarea unei fișe medicale, respectiv,
semnarea unui acord parental la înscrierea tânărului în organizație sau
dacă fac referire la procurarea de fișă medicală, respectiv, semnarea de
acord parental ca fiind două condiții obligatorii pentru participarea la toate
activitățile cercetășești organizate pe parcursul anului.
*În cazul în care fragmentul mai sus citat face referire la semnarea
de acord parental/procurare de fișă memedicală în cadrul fiecărei activități
cercetășești organizate, dorim să se ia in calcul și următoarea solicitare:
Considerăm un proces împovărător procurarea, semnarea și
arhivarea de acorduri parentale si fișe medicale pentru fiecare activitate
cercetășească în parte. Ca urmare, propunem ca soluție modificarea
adeziunii pentru minori prin adăugarea a doua noi alineate prin care să se

solicite acordul parental/fișa medicală pentru participarea minorilor la
toate activitățile cercetășești (ieșiri, hike-uri de o zi).
În ceea ce privește camp-urile, hike-urile care durează două zile,
considerăm util să se aducă acorduri parentale și fișe medicale separate,
cu toate informațiile la zi.

