
Ghid Pentru Înființarea unui Nou Capitol

Mulțumim pentru interesul acordat în dorința de a 
deschide un nou Capitol DeMolay !

Încă din 1919, DeMolay s-a luptat să ajute tinerii să ajunga lideri în comunitățile 
lor, state sau națiuni. Suntem mândri să număram persoane care se afla în 
guverne, lideri în domeniul afacerilor, eroi militari, profesori, astronauți, atleți și 
persoane publice premiate cu diverse trofee, prezentatori. Fiecare dintre aceste 
persoane au fost influențate de mentoratul pe care „Advisorii” DeMolay l-au dat 
și de organizațiile care au sponsorizat Capitolul în timpul tinereții lor.
„În povestea sucessului nostru, Acesta este Capitolul Unu...”



Pașii descriși în acest ghid îndeplinesc cerințele legale ale DeMolay International 
pentru a stabili un nou capitol. Dacă capitolul va fi primul din jurisdicția unei 
Mari Loji, trebuie să primim o scrisoare de susținere de la Marea Lojă înainte de 
stabilirea capitolului. Rețineți că decizia finală cu privire la formarea sau nu, a unui 
capitol, aparține Ofițerului Executiv din jurisdicția specială și poate adăuga cerințe 
suplimentare la cele incluse mai jos.

Primul pas în sponsorizarea unui Capitol DeMolay este de a determina organizația 
să aducă un ajutor continuu, mentorat si resurse de care capitolul și membrii 
lui au nevoie. Nu este suficient doar să se pună la dispoziție un loc pentru întâlniri. 
DeMolay este bazat pe relația pozitiva dintre tinerii DeMolay și mentorii lor. 
Programa funcționează doar atunci când adulții dedicați oferă cele mai 
importante resurse personale – timpul și talentul lor – pentru ca tinerii să participe 
în construirea experienței DeMolay. Orice organizație poate aplica pentru o 
sponsorizare a unui Capitol DeMolay prin a trimite „Resolution of Sponsorship” și 
prin a însoti contractul împreuna cu taxa de Jurisdicție către Ofițerul Executiv. 

In ianuarie 1956, Dad Land a fost recunoscut de către orașul Kansas City ca și „Cetățean Extraordinar” drept răsplata 

pentru munca sa civica și caritabila din întreaga lume. Capitolele DeMolay sunt încurajate să aibă un impact pozitiv 

asupra comunităților. Din 2016 pana în 2018, DeMolay a avut un impact caritabil în valoare de $2.3 Milioane asupra 

comunitaților din care face parte

Pasul
Grupul Sponsor



Aceasta poza este de la prima inițiere făcută de către Capitolul Mama a Ordinului DeMolay. DeMolay a fost înființat în 

1919 de către Frank S. Land în Kansas City ,MO după ce a întâlnit un tânăr pe nume Louis Lower, al cărui tata murise 

recent. Land a realizat că mulți tineri ca și Lower aveau nevoie de sprijin și îndrumare. Cu 8 dintre prietenii lui Louis, ei au 

început să creeze un club, care eventual a devenit Ordinul DeMolay și care a ajutat și sprijinit alți tineri pentru următorii 

100 de ani.

Ofițerul Executiv va alege un Consiliu al „Adviserilor” format  din adulți care au 
completat cursul solicitat de Demolay International. Fiecare Ofițer Executiv va 
determina numărul minim de „Advisori” necesari pentru Consiliu, dar minimum 
trei membri trebuie să fie Maeștrii Masoni în stare buna. Ofițerul Executiv va alege 
persoana desemnata drept „Chairman” și „Chapter Advisor” pentru Consiliu. 
Persoana „Chairman” trebuie să fie un Maestru Mason. Toți „Advisorii” trebuie să 
fie peste vârsta de 21 de ani.

Odată ce „Advisorii” au fost identificați, ei trebuie să completeze programul 
„DeMolay’s Advisor” înainte de alegere. Programul cursului consta în scrierea unei 
cereri, prezentarea cazierului și completarea unui curs online destinat protecției 
tinerilor care are și câteva date introductive despre DeMolay. Tot procesul este 
completat online, și poate fi găsit pe www.DeMolay.org

Pasul 2:
Consiliul „Adviserilor”



Odată ce „Resolution of Sponsorship” a fost completată si „Advisorii” sunt 
pregătiți și aleși, Marele Maestru al Organizației DeMolay va cere Scrisori 
Temporare. Acest document le da dreptul „Adivserilor” să aleagă primii tineri 
membrii ai capitolului și să facă aranjamentele pentru prima ceremonie de inițiere. 
Capitolul va opera pe baza Scrisorilor Temporare pana când obține cel puțin 15 
membrii și i-au demonstrat Ofițerului Executiv ca în Capitol exista o probabilitate 
mare de succes.

Odată ce Ofițerul Executiv a primit Scrisorile Temporare, el va îndruma Consiliul 
de „Advisori” să se întâlnească și să aleagă primii tineri membrii ai Capitolului. 
Membrii potențiali trebuie să trimită o petiție pentru apartenența și să fie votat 
de către Consiliu. Trebuie prezentate procese verbale care să consemneze 
numele celor care au solicitat, precum și dacă au fost sau nu aleși.

Pasul 3:

Pasul 4:

Scrisorile temporare

Selectează & Alege 
Primii membrii



În același timp când Consiliul recrutează și alege primii membrii, ei 
trebuie să lucreze împreuna cu Ofițerul Executiv sau cu reprezentantul 
acestuia ca să programeze o data pentru inițierea primilor membrii, la fel 
și cu instalarea Consiliului de „Advisori’.

Prima întâlnire va necesita asistenta unui sau mai multor Capitole ca să 
se desfășoare gradele și ar trebui făcute într-o maniera speciala. Ofițerul 
Executiv ar trebui să ofere ponturi și sfaturi pentru plănuirea acestui 
eveniment. Membrii din grupul sponsor, părinți și oricare alt adult care 
este interesat în sponsorizarea organizației DeMolay ar trebui invitat.

Cel mai important obiectiv al ordinului DeMolay este ca acesta să poată să aducă 
tinerilor DeMolay un mentorat de calitate și să îi ajute să se perfecționeze.  

Pasul 5:
Prima întâlnire de capitol



Înființarea unui capitol nu se oprește doar cu inițierea primilor membri. Ei ar trebui 
să se implice imediat în alcatuirea unui calendar pentru Capitolul lor. Primele 
întâlniri ale Capitolului ar trebui canalizate pe programarea și pregatirea unor 
diverse evenimente și activități în loc ca membrii acestuia să stea și să memoreze 
ritualul. Ofițerul Executiv, alte Capitole si centrul „Service & Leadership” poate să 
te ajute cu exemple de activități.

Capitolele DeMolay participa într-o gama larga de activități. Cel mai important lucru în planificarea calendarului 

Capitolului este să găsești ce lucruri le plac membrilor și prietenilor tai se facă. Având diverse activități amuzante te ajută 

să mobilizezi toți membrii și prietenii lor în Capitol. 

Următorul pas este să continui să crești – și nu doar în numere ! Consolidează 
relațiile formate între tineri și „Adivisori”, între Capitol și comunitate, și între 
Capitol și organizațiile care sponsorizează. Cel mai important, menține Capitolul 
antrenat ca să ai o gama mai larga de activități și provocări pentru a îi ajuta pe 
membrii să se dezvolte personal. 

Pasul 6:

Pasul 7:

Dezvolta un calendar

Continua să crești 



Mai mult decât acești pași administrativi sunt câteva considerente operaționale. 
Nu exista așa ceva ca și „DeMolay într-o Cutie”. Să înființezi un Capitol necesita 
sacrificiu și efort depus din partea tuturor care își doresc ca acesta să reușească. 
DeMolay International oferă cursuri de pregătire, materiale și suport pentru aceste 
eforturi, dar este imposibil pentru noi să vă trimitem „Adivisori” gata pregătiți sau 
un grup de tineri care deja știu ritualul pe de rost. 

Ce înseamnă să ai un început de succes in Capitolul tău? In primul rând, iți trebuie 
adulți care sunt dispuși să își sacrifice propriul timp, talentul și își doresc să sprijine 
tinerii membri. Experiența noastră ne arata că în majoritatea cazurilor, Capitolele 
eșuează – sau nici măcar nu se ridica de la sol – din cauza adulților care nu 
realizează sacrificiul necesar care trebuie făcut pentru a fi mentori tinerilor. 

Mai mult decât de a avea adulți care să fie prezenți la toate activitățile, este nevoie 
de adulți care își doresc să participe cu adevărat să ajute tinerii DeMolay. Doar fiind 
în clădire, sau în încăpere poate nu este exact ceea ce își doresc tinerii în 
acel moment. DeMolay este despre a învăța prin relația adult-tanar și mentorat. 
Acest lucru necesita adulți activi care sunt dispuși să își petreacă timpul învățând 
împreuna cu, dar și de la, tinerii membrii, nu doar aceeia care lasă o cheie cu o notița 
pe ea că trebuie să închidă lumina și să scoată gunoiul afara.

Ai nevoie de mai multe informații? Începe Aici !
WWW.DEMOLAY.ORG

WWW.BEADEMOLAY.ORG
WWW.ESCRIBE.DEMOLAY.ORG 

Câteva lucruri de luat in considerare



Traducerea cererii „Resolution of Sponsorhip”

Va rog bifați una dintre următoarele:

□ Petiție pentru Scrisori Temporare  (Scrisori Temporare scoase pentru noul Capitol)

□ Aplicație pentru reinstalare (fără Scrisori Temporare – pentru capitole inactive de 5 ani sau mai puțin)

□ Rezoluția de sponsorizare doar care arată o schimbare în grupul sponsor  (fără Scrisori Temporare către Capitol)

□ Rezoluția de sponsorizare pentru program pilot.

Către Marele Maestru și Membrii Ordinului DeMolay International. 

Fraților:

S-a rezolvat că
(Numele întreg al Grupului Sponsor)

localizat la 
Adresa Orașul Țara ZIP

care este : 1) Un grup Masonic recunoscut de către,
 (numele Marelui Grup)

sau 
sau 

2) Un grup format exclusiv din masoni,
3) Un Consiliu de „Adviseri” selectat de către Ofițerul Executiv al jurisdicției 

implicateCare își dorește sa își exercite cele mai bune eforturi ca sa promoveze și sa difuzeze disciplinele organizației DeMolay International 

Capitol al DeMolay 
International   (nu trebuie numit după o persoana în viață)

ne dorim să  sponsorizam Capitolul 
care este intitulat

în Jurisdicția : 
(Oraș)   (Țara sau Provincia)

În numele Consiliului de „Advisori” și a membrilor al acestui Capitol, vă este promis că daca Scrisorile Temporare ne sunt oferite, 
acest Capitol va fi ajutat și întreținut sub „By-laws and the Rules & Regulations of DeMolay International”, iar autoritatea 

DeMolay International va valida și susține alianța acestui Capitol.

Noi nominalizam și recomandam pe membrii Consiliului de „Advisori” pentru acest Capitol persoanele enunțate și atașate pe 
certificat, toți sunt „Advisori” exemplari în fata Organizației DeMolay International

Astfel, respectabil cerem să ni se aprobe aceasta petiție, acționând în calitate de sponsor, Scrisorile Temporare pentru 
Capitol al DeMolay International, atașat împreuna cu taxa de emitere în valoare de

□ $250 (Scrisori Temporare pentru un
Capitol nou)

□ $25 (Reinstalarea unui capitol)

Ofițerul care prezidează 

 Secretarul Grupului Sponsor

Adresa de email a Secretarului

Prin puterea semnăturii mele, aprob aceasta rugăminte și îmi 
dau acordul în legătura cu Grupul Sponsor menționat 
anterior și conform cererii de intenție a „Resolution of 
Sponsorship” să fie validată…

Ofițerul Executiv al Jurisdicției

Ștampila 
solicitantului

  
aflat la 




