Cercetașii schimbă perspectiva la cel mai mare
eveniment educațional din 2017
Sâmbătă, 16 aprilie 2016, Organizația Națională „Cercetașii României” (ONCR) a lansat cel
mai mare proiect educațional din anul 2017 – RoJAM 2.0 17 – cea de-a șasea jamboree
națională a cercetașilor. În prezenta a peste 200 de invitați - prieteni și susținători ai
mișcării cercetășești - evenimentul de lansare a avut loc la Biblioteca Națională a României,
în prezența reprezentanților tuturor filialelor ONCR și a unei delegații internaționale
formată din João P. Armando Gonçalves, Președintele Comitetului Mondial al Organizației
Mondiale a Mișcării Scout (OMMS), Kevin Camilleri, membru al Comitetului European al
OMMS și Radu Stinghe, director adjunct al Biroului Regional European OMMS.
RoJAM 2.0 17 reprezintă celebrarea cercetășiei în România. Timp de 10 zile, 1500 de tineri
din toate colțurile țării, dar și din afara acesteia își vor construi un oraș propriu în mijlocul
naturii, la Cristian, în județul Brașov și vor învăța unii de la alții să trăiască împreună și să
construiască o lume mai bună.
La lansarea evenimentului au fost alături de noi reprezentanții delegației internaționale, dna
Cătălina Galer - Secretar de Stat în cadrul Administrației Prezidențiale, dl Andrei Popescu –
Secretar de Stat, Ministerul Tineretului și Sportului, dl Andrei Crăciun – Consilier pe
probleme de tineret al Ministrului Educației Naționale, dl Răzvan Sava – Primar General al
Municipiului București și dl Gabriel Crăciun - Reprezentant Marketing/PR Mercedes Benz
România.
„Când oamenii care nu sunt cercetași mă întreabă ce fac aceștia, le spun că cercetășia oferă
experiențe care definesc viețile oamenilor și îi ajută să fie cetățeni mai buni. Și asta se
întâmplă în fiecare grup de cercetași de aici, din România, cu fiecare activitate desfășurată.
Astfel, Jamboreea pe care o pregătiți, va schimba viețile tinerilor care vor participa și va fi o
experiență de neuitat pentru ei.” dl. João P. Armando Gonçalves, președintele Comitetului
Mondial al Organizației Mondiale a Mișcării Scout (OMMS)
Având ca motto „Schimbă perspectiva!”, RoJAM propune un program educațional bazat pe
încorporarea descoperirilor științifice și a noilor tehnologii în viața de zi cu zi a tinerilor, pe
identificarea de soluții pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale, precum și pe
încurajarea și promovarea diversității în societatea românească.
„Cred că este foarte important acest semn (salutul cercetășesc) în care cel mare îl protejează
pe cel mic, dar haideți să schimbăm puțin perspectiva. Pentru că da, de cele mai multe ori, cel
mare îl protejează pe cel mic, dar prin faptul că aici vă adunați din organizații locale, din
organizații micuțe și ați ajuns la organizația mare, cred că este un mare lucru. Și cred că este
foarte important să împărtășim unii la alții, de la organizații mici la alte organizații mici, de la
organizația națională către alte organizații, să împărtășim împreună în comunitatea
noastră.” dl. Andrei Popescu, Secretar de Stat, Ministerul Tineretului și Sportului.
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