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Introducere

Centrul Universitar Scout Cluj (denumit în continuare CUSC) 
se află într-un oraș cu nenumărate posibilități de activități și 
grupuri deschise la a fi surprinse de activități inedite. CUSC-ul 
este de asemenea un grup de oameni entuziaști, cu multe idei 
inovatoare, care cel mai probabil au doar nevoie de un mic 
imbold ca să evolueze de la stadiul incipient înspre forma lor 
finală, cea de activitate sau proiect implementat și finalizat. 
2 + 2 = ”The Gathering”. 
Hai să iți explicăm.
CUSC-ul este un grup mixt de oameni interesanți, cu multe 
domenii diferite de expertiză. Pe lângă facultățile sau joburile la 
care ne petrecem cu drag timpul, mai avem și pasiuni personale 
precum fotografia, improvizația, scrisul, filmatul, urmăritul de 
filme, cititul. Revelația vine când iți dai seama ca există și alți 
oameni în această unitate de seniori care sunt pasionați de 
aceleași lucruri ca și tine. Poate unii ar putea să te invețe mai 
multe lucruri despre ce vrei să cunoști, iar poate alții vor să 
învețe și ei de la tine. Sau poate ai în gând o persoană cu care ai 
vrea să lucrezi pe un proiect dar nu știi cum sa ii propui acest 
lucru.



 ”The Gathering” este o întâlnire periodică stabilită din timp, 
la un interval constant de 4 săptămâni, în care toți seniorii 
activi se aduna pentru o seară de împărțit și materializat idei de 
proiecte. Aceste evenimente lunare vor să fie doar momentele 
instigatoare pentru activitățile care se vor desfășura pe 
parcursul anului cercetășesc.
Întâlnirile acestea se întâmplă într-un cadru lejer în diverse 
locuri din Cluj, în care avem o scenă, un prezentator și un 
proiector. Seniorii se înscriu din timp cu propuneri de activități, 
proiecte, sau orice alte idei crețe, iar în seara cea mare, le prezintă 
celorlalți seniori, cu scopul de a găsi și alți oameni entuziasmați, 
care ar putea să se alăture echipei pentru proiectul lor, sau să ia 
pulsul camerei și să afle cam câți sunt interesați să participe la 
o activitate sau un camp.
Ideile pot fi orice de la dorința de a găsi un grup cu care să 
citești o carte și să o puteți discuta împreună, la un camp de 
weekend pentru seniori cu o temă mai inedită, sau chiar un apel 
de căutare de actori cercetași pentru filmul tău de debut, cine 
știe. Ideile pot fi orice*, și căutam proiecte cât mai inedite. Prin 
căutam, ma refer la noi, seniorii, pentru ca tu poți sa fii și pitch-
uitorul, dar și cel căruia i se pitch-uiește.
 
*Orice inedit și interesant ce poți face în cadrul și cu ajutorul 
unității de seniori.

Ce este The Gathering?



The proposal

În momentul în care pregătești un pitch, să iți aduci aminte că 
toată activitatea este de la seniori pentru seniori, deci la fel de 
bine ai putea să fii cel de pe scenă, sau cel de pe scaun. Gândește-
te la o idee de proiect la care ar vrea să se implice un senior, iar 
dacă ai fi în locul lui, ți s-ar părea interesantă propunerea?

Toate propunerile trebuie înscrise din timp, iar deadline-ul 
îl puteți regăsi în descrierea evenimentului. Pentru a înscrie 
o propunere, trebuie să trimiteți un e-mail la adresa rovers.
cluj@scout.ro, care să conțină următoarele elemente:

• Numele activității / proiectului
• Scurtă descriere 
• Componența echipei
• Ce vă propuneți la ”The Gathering”? (să mai co-optăm 

membrii noi în echipă, să adunăm cât mai mulți participanți, 
să adunăm oferte de timp, să strângem fonduri, doar să ne 
lăudăm cu ce vrem să facem, etc).

• [ATAȘAT] orice formă de documentație digitală pe care vreți 
să o folosiți în timpul pitch-ului (prezentare, documente, 
imagini, video, etc).

Procesul



The Pitch - Here is where the magic happens!

Acum este momentul adevărului. Te-ai pregătit, ți-ai făcut 
temele de acasă, ai și o prezentare super captivantă, în jurul tău 
se face liniște și … scena este a ta (sau a voastră)!
Ai la dispoziție 4 minute în care să îți susții ideea, să vorbești 
despre ce îți propui, cum plănuiești să îndeplinești obiectivele, 
de ce resurse ai mai avea nevoie și cu ce beneficii se vor alege 
cei care vor spune într-un final … DA!

Prin pitch poți cere celorlalți seniori să se implice activ în 
dezvoltarea activității (fac parte din echipa de organizare) sau 
să confirme participarea ca și participanți la acea activitate 
(dacă este o activitate care necesită participanți).
De asemenea, pot exista cerințe minime de realizare, spre 
exemplu trebuie să existe cel puțin 7 seniori care vor 
constitui echipa de organizare, sau are nevoie de cel puțin 
25 de participanți. Toate detaliile importante ar trebui să se 
stabilească în momentul întâlnirii, desigur de preferat înainte.
După cele 4 minute, urmează momentul în care atenția aparține 
și publicului. 
Întrebări. Din partea publicului. 6 minute. Go, go, go! 



Name & Time collecting

Oferte de timp, în număr de ore, și o dată limită până când acestea 
vor fi investite în proiect, și dacă aceste ore ar fi de natură de 
implicare directă în proiect ca organizator sau participant, sau ore 
de susținător, adică un om cu care echipa se poate consulta pentru 
un sfat sau o opinie mai obiectivă. Acest tip de rol își pot asuma 
oamenii care au mai avut experiențe în proiecte asemănătoare 
celui propus.
 
The Decision

Toți seniorii votează dacă activitatea respectivă se întâmplă sau 
nu. Indiferent de decizie se continuă spre ultima parte, respectiv
 
Lightning Feedback Session,

Facilitată de prezentator, se vor atinge puncte precum:
Ce a mers la pitch?
Ce putea sa mearga mai bine la pitch?
Care sunt punctele forte ale ideii?
Unde se mai poate lucra pe idee?
etc.



Un rol definitoriu în angrenarea acestei structuri o vor avea 
seniorii care se încadrează în categoria de ”călăuze”. Călăuzele 
sunt seniorii care au deja o vechime în cadrul ramurii de vârstă 
și prezintă anumite ”simptome” specifice categoriei: sunt 
persoane responsabile, cu dorință de implicare și de asumare a 
datoriilor la care se angajează. Sunt motivați să facă întodeauna 
mai mult, iar la rândul lor, îi motivează pe cei din jurul lor să își 
dorească și ei același lucru.

Dacă ideea ta a avut succes la The Gatheriing, acesta este 
doar începutul! Mai departe urmează activitatea cu adevărat 
interesantă de implementare cu ajutorul noii tale echipe. Puteți 
lucra pe acest proiect nou nouț în cadrul întâlnirilor de seniori, 
sau oricând decideți să vă întâlniți. Noi, restul unității de seniori 
abea așteptăm să auzim cum a progresat proiectul vostru, așa 
că, din poziția de alumni pitchuitori, vă reasteptam la o ediție 
următoare de The Gathering să ne povestiți cum vă merge 
lucrul, poate mai extindeți echipa, poate doar vă lăudați, dar noi 
o să ascultăm cu nerăbdare. 

Despre călăuze

Aftermath
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