ALEGEREA LOCULUI POTRIVIT

„Tocmai am preluat responsabilitatea de a fi liderul grupului de tineret al bisericii noastre şi
am aflat că primul lucru pe care trebuie să îl fac este să aranjez o ieşire în weekend. Nu am
mai făcut lucrul acesta, dar cineva mi-a sugerat să vă sun, să văd dacă aveţi nişte perioade
libere la centrul dumneavoastră.“ Aşa a început o convorbire telefonică la un centru din
sud-estul Angliei, aceasta fiind o ilustraţie clară a unei abordări bine intenţionate, dar „la
nimereală“ faţă de planificarea unui anumit eveniment.
Există o abordare mai bună în ceea ce priveşte alegerea locului pentru organizarea ieşirii unui grup?
CCI UK i-a adresat această întrebare lui Ann Baker, un membru reprezentativ al Colegiului director
CCI.
„Nu te poţi aştepta să organizezi o ieşire în mod eficient“, ne-a spus Ann accentuând acest lucru,
„dacă tu, împreună cu ceilalţi lideri, nu aţi stabilit care este obiectivul pe termen lung pentru grupul
respectiv şi cum planificaţi să îl realizaţi. Doar atunci veţi putea decide nu numai dacă un astfel de
eveniment va fi inclus în programul pe care îl veţi alcătui, dar şi când va trebui să aibă loc şi în ce
mod. Alegerea unei locaţii adecvate este posibilă numai după ce s-a trecut prin aceste etape ale
procesului.“
Ann cu siguranţă că ştie toate aceste lucruri, mai ales după ce a organizat peste 10 ieşiri în weekend
şi câte 5 tabere de o săptămână pe timpul verii mai mult de 20 de ani la rând!

Cum să faci să fie bine din prima
Ideile care urmează se bazează pe o serie de planşe de lucru folosite de liderii de grup care au
participat la unul dintre workshopurile CCI/UK despre cum să organizezi un eveniment eficient.
Atunci când o echipă este reprezentată de unul sau mai mulţi lideri la un workshop, de obicei
acestora li se cere să lucreze împreună pentru a găsi răspunsurile la întrebările puse – şi în mod
frecvent impresia e că aceasta este prima ocazie în care au colaborat!
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•

CARE ESTE OBIECTIVUL PE TERMEN LUNG AL LUCRĂRII TALE CU UN GRUP
DE PERSOANE?

Dacă aceasta este o întrebare la care tu şi cu echipa ta nu v-aţi mai gândit, merită să petreceţi timp
mai îndelungat ca să meditaţi asupra ei. După cum a afirmat cineva: „Dacă nu ştii încotro mergi,
cum vei ştii care e calea cea mai bună pe care trebuie să o urmezi?“ Dacă nu eşti sigur de obiectivul
pe care îl ai atunci când lucrezi cu un grup de persoane, cum vei şti ce gen de program va fi cel mai
potrivit pentru a contribui la realizarea acestuia – sau, pe bună dreptate, dacă toată munca depusă
pentru organizarea oricărui fel de program este justificată la un moment dat?
•

CARE SUNT CELE TREI OBIECTIVE PE TERMENT SCURT ÎN LUCRAREA TA CU
GRUPUL CARE VOR CONTRIBUI CEL MAI EFICIENT LA REALIZAREA
OBIECTIVULUI PE TERMEN LUNG?

Încearcă să stabileşti care sunt acele trei lucruri pe care doreşti să le realizezi cu grupul tău în
următoarele 12 luni. Acestea trebuie să fie SPECIFICE, REALISTE, MĂSURABILE şi
COMPATIBILE cu obiectivul pe termen lung.
•

CARE SUNT ACELE CINCI ELEMENTE ALE UNUI PROGRAM DIN CELE
ENUMERATE MAI JOS CARE AJUTĂ LA REALIZAREA OBIECTIVELOR PE
TERMEN SCURT?
Învăţătura biblică
Evanghelizarea
Părtăşia
Relaxarea
Distracţia
Un mediu diferit
Întâlnirea creştinilor care provin din alte religii/culturi
Construirea de relaţii în cadrul unui grup
Construirea de relaţii cu liderii
Activităţile sportive
Dezvoltarea personală
Experimentarea unor moduri noi de închinare prin cântec
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Experimentarea unor moduri noi de rugăciune
Provocarea de a merge în misiune
Experimentarea dragostei creştine
Confruntarea cu propriile slăbiciuni
Întărirea credinţei
Altele (vor fi specificate)
Bineînţeles că sunt mulţi alţi factori care trebuie luaţi în considerare înainte ca liderul şi echipa să
poată fi siguri care sunt cele mai bune modalităţi de a acţiona.
Acum că au înţeles unde „se află grupul“, unde vor să ajungă acesta şi dacă un eveniment organizat
îi va ajuta să ajungă acolo, liderul şi echipa trebuie să aibă în vedere şi alte aspecte: ECHIPA,
GRUPUL şi RESURSELE.
Evaluând fiecare aspect în parte ca fiind excelent, potrivit, mai puţin potrivit sau inexistent, liderii
de grup trebuie să se întrebe
•

ÎN MOD REALIST, LA CE RESURSE UMANE SE POATE APELA? CARE TREBUIE
SĂ FIE CALITĂŢILE ŞI APTITUDINILE MEMBRILOR ECHIPEI?

* Numărul liderilor
* Entuziasmul
* Instruirea
* Maturitatea creştină
* Experienţa
* Disponibilitatea
* Imaginaţia
Aptitudini în:
* Aprovizionare
* Administrare
* Învăţătură biblică
* Evanghelizare
* Activităţi recreative
* Activităţi sportive
* Acordarea primului ajutor
* Sporturi pe apă / la munte
* Salvarea de vieţi omeneşti
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* Consiliere
* Conducerea unui grup mic
* Conducerea unui microbuz
* Conducerea timpului de închinare
* Altele (vor fi specificate)
Apoi liderul de grup trebuie să se gândească la membrii grupului cu care urmează să lucreze echipa.
Nu este suficient ca aceştia să fie văzuţi ca „tineri“, „copii“, sau „membri ai bisericii“. Trebuie avut
în vedere contextul din care provin şi, de asemenea, aptitudinile lor.
Trebuie pusă următoarea întrebare, fiecărui factor acordându-i-se câte o notă pe scala de la 1 la 5:
•

CUM ÎMI EVALUEZ MEMBRII GRUPULUI?

* Resursele financiare
* Transportul
* Timpul disponibil
* Sănătate
* Corturile/rulotele proprii
* Standardul educaţional
* Entuziasmul
* Caracterul demn de încredere
* Atitudinea faţă de disciplină
* Experienţa unor evenimente asemănătoare
* Echipament potrivit pentru expediţiile montane/sporturi nautice
* Îmbrăcăminte adecvată
* Altele (vor fi specificate)
Apoi, evaluând fiecare aspect în parte ca fiind excelent, potrivit, mai puţin potrivit sau inexistent,
•

LA CE FEL DE RESURSE MATERIALE DIN AFARA GRUPULUI POT APELA?

* Sprijin financiar din partea bisericii
* Sprijin financiar din partea autorităţilor locale sau a diferitelor organizaţii, etc.
* Asigurarea transportului de către biserică, microbuz, etc.
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* Corturi/rulote (de închiriat/cu împrumut)
* Echipament potrivit pentru expediţiile montane/sporturi nautice (de închiriat/cu împrumut)
* Îmbrăcăminte adecvată
* Altele (vor fi specificate)
NUMAI ATUNCI CÂND VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE
ACESTE ÎNTREBĂRI, VOR PUTEA LIDERUL ŞI ECHIPA LUI
SĂ DECIDĂ DACĂ UN EVENIMENT ORGANIZAT ESTE CEEA
CE ARE NEVOIE GRUPUL LA MOMENTUL RESPECTIV ŞI,
DACĂ ESTE AŞA, CE LOC ŞI CE FEL DE PROGRAM VA FI
POTRIVIT.

LIMITAREA ALEGERII
Exerciţiile din paginile anterioare te-au ajutat să afli dacă este momentul potrivit ca grupul pe care îl
conduci să petreacă un timp împreună cu ocazia unei ieşiri. Mai mult, presupunând că ESTE timpul
potrivit, primele trei exerciţii au fost utile pentru a stabili ce fel de program este potrivit, iar ultimele
trei pentru a vedea resursele de care dispui.
Cine conduce programul?
În cazul în care echipa organizatoare este mică şi/sau poate oferi comparativ puţin datorită
experienţei pe care o are, în mod evident se va căuta un loc care să fie corespunzător acestui gen de
program. Astfel de programe pot include sporturile nautice, expediţiile montane sau alt gen de
activităţi care să fie mijloace eficiente de transmitere a învăţăturii biblice şi pentru evanghelizare
sau activităţile pot fi mai puţin dinamice, deci mai sedentare. Un numărul al Resurselor Generale
are în vedere valoarea programelor ce conţin activităţi în aer liber conduse de profesionişti. Chiar
dacă dispui de mai mulţi lideri cu aptitudini pentru anumite activităţi, nu se va putea ţine un astfel
de program în afara prevederilor Legii pentru licenţa activităţilor din 1996. În cazul în care sunt
implicate costuri mari de organizare a activităţilor, vei putea concepe chiar tu un program simplu,
dar eficient. Alegerea locului va depinde în parte de toţi aceşti factori.
Lux, confort sau de bază?
Evaluarea nevoilor personale ale membrilor grupului va determina alegerea locului unde se va sta,
la fel şi resursele, cum ar fi transportul şi echipamentul la care ai acces. Vei putea micşora
cheltuielile în cazul în care nu se va apela la transportul public, vei avea o strategie proprie pentru
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aprovizionare şi masă şi dacă eşti dispus să te foloseşti de acele facilităţi care sunt fundamentale. Cu
siguranţă că ajută dacă nu vor fi distanţe mari de parcurs, deşi aceasta va reduce multitudinea de
locuri din care poţi alege.
Ce mărime?
Nu se poate da un răspuns simplu la întrebarea: „Ce capacitate trebuie să aibă locul ales pentru
grupul pe care îl voi aduce?“ Să-ţi bazezi alegerea în funcţie de câţi sunt în grupul de tineret sau în
biserică nu este întotdeauna abordarea cea mai bună, pur şi simplu pentru că este foarte puţin
probabil că toţi vor fi dispuşi sau vor putea să ia parte la ieşirea pe care ai planificat-o. Pe de altă
parte, s-ar putea să fie nevoie să cazezi şi alte persoane care vor veni ca şi vizitatori din afara
grupului. Dacă aceasta e prima ieşire a grupului, nu ai ceva cifre anterioare pe care să îţi poţi baza
decizia pe care o vei lua, deci va trebui să faci o estimare aproximativă. Nu uita că, dacă vei greşi,
vei fi penalizat pentru incapacitatea de a umple locurile pe care le-ai rezervat anterior datorită
regimului de rezervare pe care îl au majoritatea centrelor.
Găsirea locului
În această fază, ar trebui să ai clarificată problema locului ideal pentru grup. Deci, cum vei începe
căutarea?
Te poţi baza pe ce ai auzit şi să încerci centre şi locaţii care au fost folosite de prieteni de-ai tăi. O
altă variantă e să încerci să intri în posesia unor ghiduri cu locaţii publicate de diverse organizaţii
sau te poţi uita la acele secţiuni din revistele creştine cu reclame despre centre de conferinţe sau
tabere.
CCI/Ro îţi recomandă să iei mai întâi în considerare centrele şi programele oferite de chiar membrii
săi. Fiecare dintre acestea este condus de către un manager şi personal creştin care se dedică pentru
a face şederea grupului confortabilă şi plăcută. Aceştia vor aprecia obiectivul ieşirii voastre şi vor
face tot ce le stă în putinţă pentru a o face eficientă pe cât posibil.
Biroul CCI/Ro va discuta despre cerinţele pe care le va avea grupul şi îţi va trimite, dacă este un
grup membru CCI, GRATIS sau dacă este un grup ce nu este membru CCI, contra unui comision
din întreaga tranzacţie, o listă cu acele centre care se potrivesc acelor cerinţe şi nu sunt rezervate în
perioada cerută de tine. Această informaţie poate fi trimisă prin fax, scrisoare sau e-mail şi poate fi
furnizată în acceaşi zi, dacă cererea este urgentă.
6

Verificarea informaţiilor
Deci, ai găsit un centru care se pare că împlineşte cerinţele tale? Mai este ceva de făcut înainte de
semnarea contractului şi plata depozitului? Cu siguranţă că da.
CITEŞTE CONDIŢIILE DE REZERVARE CU MARE ATENŢIE!
Deşi vei face rezervare la un centru creştin, vei încheia un contract conform prevederilor legale.
Semnează contractul numai atunci când înţelegi pe deplin obligaţiile ce îţi revin. Numeroase centre
au avut de suferit de pe urma unor lideri de grup care nu au reuşit să recruteze numărul de persoane
aşteptat şi, după ce au plătit un depozit minim, s-au aşteptat fie să anuleze în ultimul moment sau să
sosească la centru cu un număr foarte redus de persoane, fără să plătească vreo penalizare! Astfel că
centrele respective, fără vina administratorilor lor, au avut locuri de cazare libere şi nu a mai fost
timp pentru a anunţa că mai sunt locuri disponibile. Acest lucru nu se mai întâmplă acum; în
general, cu cât se face mai târziu anularea locului şi locurile sunt incomplete, cu atât penalizarea e
mai mare.
VIZITEAZĂ CENTRUL ÎNAINTE DE A CONFIRMA REZERVAREA!
Majoritatea centrelor fac rezervare pentru una sau două săptămâni înainte de a cere un avans de
plată. Foloseşte acest timp pe care îl ai pentru a vizita centrul şi verifică dacă totul este conform
cerinţelor tale. Lista următoare pe care trebuie să o ai în vedere acoperă mult din ceea nu îţi spun
broşurile de reclamă!
Timpul necesar pentru a ajunge la centru
Regulament
Responsabilităţi
Alte grupuri de persoane care sunt la centru
Disponibilitatea personalului angajat de oferi ajutor
Accesibilitatea personalului (acest lucru este relevant dacă grupul pe care îl aduci e gălăgios!)
Accesibilitatea la informaţii în locul respectiv
Proceduri de urgenţă (doctor, spital, etc.)
Căi de acces în caz de incendiu
Extinctoare
Prize pentru curent
Numărul toaletelor
Numărul chiuvetelor, al duşurilor şi al băilor
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Facilităţi pentru uscarea lenjeriei
Supravegherea pe camere (pentru grupurile mixte)
Locul de depozitare al hainelor în camere
Accesibilitatea magazinelor
Săli pentru conferinţă/sesiuni diferite
Alternativa unor activităţi recreative pe timp de ploaie
Prezentarea locurilor ce reprezintă un pericol (piscine, acoperiş, balcon)
Echipament pentru bucătărie
Funcţionarea corectă a instalaţiilor şi a corpurilor de iluminat
Sală de joacă pentru copii
Spălătorie
Sistem de încălzire funcţionabil
Aviziere
Mijloace audio-vizuale (inclusiv ecran de proiecţie)
SFAT UTIL
Pam Cunningham obişnuia să se ocupe de rezervările de la Abernethy Outdoor Centre.
Iată ce ne sfătuieşte ea:
„Este foarte important să aveţi un angajament din partea fiecărui membru al grupului care
spune că vrea să ia parte la evenimentul respectiv. Insistaţi să se dea un avans de cel puţin
10 euro de la fiecare persoană şi nu cereţi ca biserica să achite acest avans dacă nu aveţi
un număr suficient de angajamente scrise. Un cupon care să fie inclus în broşura de
reclamă şi care să ceară semnătură după mesajul următor va fi suficient: Sunt de acord ca
fiul/fiica mea să meargă la ......... Fac plata în avans prin suma de ......... lei şi voi plăti
restul până la data de .......... (data).
Liderii trebuie să ceară îndrumări chiar de la începutul planificării procesului. Regulile de
bază şi liniile călăuzitoare pentru rezervare sunt spre folosul tututor, atât a musafirilor cât
şi a centrului gazdă. În tot acest proces e nevoie de o colaborare strânsă.“
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