Fisa postului lideri voluntari - Anexa

Reguli pentru lideri şi personalul auxiliar taberelor Alo!Copii
Organizatorii taberei sunt obligaţi să vegheze starea de sănătate spirituală, fizică şi afectivă a liderilor din
tabără. De accea ne asumăm responsabilitatea cazării în condiţii optime, a hrănirii corespunzătoare şi protecţiei
aferente fiecărui lider. Acest lucru asigură eficienţa slujirii noastre faţă de copii. În caz de boală sau oboseală
deosebită liderii vor căuta soluţii împreună cu directorul de tabără.
 Relaţionarea între lideri
1. Orice situaţie conflictuală sau contradictorie este rezolvată în afara razei de contact cu copii.
2. Nu este permisă folosirea unui vocabular neadecvat între lideri: porecle necuviincioase ce aduc defăimare atât la
adresa numelui cât şi a fizionomiei celorlalţi lideri.
3. Se evită corectarea tendenţioasă a altui lider în faţa liderilor sau a copiilor.
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Relaţionarea între lideri şi copii
Fiecare lider are obligația de a citi și a consimți la respectarea tuturor condițiilor din “Politica cu privire la
drepturile copilului” agreată de Alo!Copii și disponibilă pe CD cu resurse.
Fiecare lider de grupă este obligat să înveţe numele copiilor şi să evite/corecteze glumele necuviincioase pe
seama acestora atât la adresa numelui cât şi a fizionomiei.
Acţiunile liderilor asupra copiilor trebuie să vizeze binele suprem al acestora. Aceasta include: să ne asigurăm că
fiecare copil din grupă respectă regulile de igienă personală, are o stare bună de sănătate, se integrează treptat
în grupul său, mănâncă regulat şi are parte de un program sănătos de odihnă.
Fiecare lider joacă rolul de părinte pentru fiecare copil din grupa sa. Este important să le acordăm atenţie
specială şi individuală în fiecare zi

Măsurile de siguranţă în tabără
Dacă un lider constată probleme de sănătate în rândul copiilor sau a liderilor, trebuie să informeze urgent
persoana desemnată cu partea medicală şi mai apoi directorul de tabără.
Liderii desemnaţi cu supravegherea copiilor pe timpul nopţii trebuie să se asigure că uşile şi ferestrele de acces a
clădirii unde dorm copiii sunt închise şi să ceară ajutorul altor lideri în cazul problemelor apărute fie de natură
conflictuală sau medicală.
Liderii desemnaţi cu supravegherea copiilor pe timpul nopţii trebuie să verifice dimineaţa paturile copiilor pentru
a constata dacă cineva a făcut în pat. Se anunţă liderul de grupă a copilului respectiv pentru: a înţelege cauza
acestui lucru, a schimba lenjeria de pat şi a spăla pijamelele murdare. Acest eveniment nu va fi comunicat
celorlaţi copii ci doar liderilor, iar copilul implicat nu va fi pedepsit.
Liderii solicitaţi pentru a interveni atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii în situaţiile de conflict/criză sau
pericol pentru copii, sunt obligaţi să răspundă solicitărilor în orice caz.


Programele educative
12. Liderii au obligativitatea ca înaintea taberei să pregătească şi să arate responsabilului pentru învăţătura din
tabără, materialele pe care urmează să le prezinte copiilor.
13. Nu este acceptată lipsa de pregătire a timpului de învăţătură spirituală.
14. În afara liderilor care susţin timpul de studiu, toţi ceilalţi lideri de grupe au obligativitatea de a fi prezenţi la
aceste momente alături de copiii din grupa lor. Aceasta presupune implicarea activă în relaţia cu copiii din
grupele lor: încurajarea şi susţinerea copiilor la anumite activităţi, stabilirea ordinii şi disciplinii în grupa sa. Doar
în cazuri excepţionale când unui lider i se cere de către directorul de tabără să facă altceva în acest timp, acesta
este scutit de la prezenţa în timpul de studiu.
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 Disciplinarea copiilor
15. Conflictele dintre copii vor fi soluţionate doar de către liderii taberei şi nu de către personalul auxiliar (bucătar,
şofer, etc.).
16. Măsurile de disciplină faţă de copii se discută în prealabil cu ceilalţi lideri de grupă şi după caz cu directorul de
tabără.
17. Este interzisă orice formă de disciplinare fizică, deprivare de mâncare sau folosirea unui vocabular necuviincios
din partea liderilor.
18. Toate formele de disciplinare trebuie să aibă la bază principiile creştine, motivaţi fiind de dragostea faţă de copii
mai presus de orice.
19. În ultima instanță, dacă toate metodele de disciplinare eșuează, directorul de tabără are obiligația de a anunța
părinții copilului și după caz, dreptul de a-l trimite acasă, sub supravegherea unui lider.

Drumeţiile
20. Liderul care organizează drumeţia trebuie să comunice celorlaţi lideri: echipamentul necesar, timpul şi traseul
drumeţiei.
21. Liderul care organizează drumeţia trebuie să se asigure la plecarea în drumeţie de existenţa trusei de prim
ajutor, a apei şi a mâncării dupa caz.
22. Liderul care organizează drumeţia trebuie să explice foarte clar copiilor regulile de drum.

Timpul şi locul de joacă
23. Liderii desemnaţi pentru timpul de joacă trebuie să fie prezenţi pe toată perioada acestui timp la locul de joacă
alături de copii.
24. Liderii desemnaţi pentru timpul de joacă trebuie să pregătească materialele necesare derulării activităţii de joc.
25. Liderii desemnaţi pentru supravegherea timpului de joacă nu au voie să numească un copil (taberist) pentru
supravegherea timupului de joacă.
26. Dacă se constată o depreciere sau stricăciune a obiectelor sau a spaţiilor destinate jocului, trebuie anunţat
directorului de tabără pentru repararea sau interzicerea spre utilizare a acelui obiect sau spaţiu.
27. Este interzisă folosirea în scopul activităţilor de joc atât a pieselor de mobilier aferente taberei cât şi a obiectelor
considerate periculoase pentru copii: ustensile de tăiat sau spart.

Condiţii de bază pentru liderii de tabără
28. Toţi liderii respectă şi aplică prezentele reguli în ce priveşte implicarea în tabără.
29. Liderii trebuie să răspundă oricăror solicitări venite din partea directorului de tabără, chiar dăcă acestea nu au
fost stabilite în prealabil pregătirii taberei.
Declar că am citit, sunt de acord şi mă oblig să respect întru-totul regulile aferente liderilor de tabără.
Nume

Semnătura

Data
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