ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД
“ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ОД ВЕЛЕС ЗА 2018 ГОДИНА
Извидничката (скаутска) организација за прв
пат се појавува во 1907 година на чело со
својот основач Лордот Роберт Баден Пауел.
Истата година Баден Пауел организира
пробен логор во Браунсеа - Исланд за да ги
проба своите идеи. Тој со себе земал 22
момчиња и тоа од познатите и приватните
училишта. Од овие први чекор и кон
извидништвото на Баден Пауел доаѓа до
развивање на моќна организација која се
проширила во 180 држави во све тот, а низ
самата организација поминале 250 милиони
активни извидници (скаути). Моменталната
состојба во светот изнесува околу 28 милиони
активни извидници (скаути) со 4,2% годишен прираст. Оваа организација (движење)
како што кажал и самиот нејзин основач Баден Пауел можеме да ја споредиме само со
основното образование (училиштето) бидејки основната ЦЕЛ на извидничкото движење
е да се допринесе во развојот на младите луѓе, во достигнувањето на нивните потполни
физички , интелектуални, општествени и духовни можности како поединци, како
одговорни граѓани и како членови на нивните локални и национални заедници, како и
на меѓународната заедница. Целта на извидничкото движење се остварува преку заветот
и законите, учењето низ работа, членството во мали групи и користењето на
прогресивно - стимулативните програм и кои се базирани на интересите на членовите,
вклучувајќи ги и игрите, користењето на вештините и улогата на општествената
заедница. Сојузот на извидници на Македонија работи според своите основни принципи
кои се прифатени од Светската скаутска организација (WOSM) , а тоа се: -обврска кон
самиот себе, одговорност за сопствениот развој; -обврска кон другите, лојалност кон
својата земја заедно со промоција на локалниот, националниот и меѓународниот мир,
разбирање и соработка. Учество во развојот на општеството со признавање и почитување
на дигнитетот на другиот и интегритетот на природниот свет; - обврска кон духовниот
развој, прифаќање на духовни принципи. Во далечната 1948 година со законот за пр
едвојничка обука во склоп на Гимназијата "Кочо Рацин" во Велес започнуваат да се
формираат п рвите одделенија кои што работат активности слични на нашите,
извидничките. Тие одде ленија се до 1952 година работат како неформални групи за да
некаде есента во учебната 1952/1953 година од тие одделенија се формира
извидничкиот одред "Димитар Влахов" Основач на одредот е Проф. Петар Петровски. Од
самиот почеток започнуваат да се формираат извиднички единици во сите основни
училишта, а за поздравување било и формирањето на е диници во тогашните
претпријатија Монопол и Механичка. Од 1957 година со учеството на II Смотра на
извидници на Југославија, на Пале, одредот во континуитет зема учество на сит е
републички и сојузни смотри. Во делот на ориентационите натпреварувања патроли од
одредот земаат учество во Бечеј, Бања Лука, Смедерево, Белград, Коњиц, Сараево,
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Смедревска Паланка, Подгорица, Ниш, Младеновац, Алексинац, Нови Сад, Загреб,
Љубљана и во сите градови во Република Македонија, а треба да се нагласи и првото
место во 1972 година на Сљеме (кај Зграб) на Југословенскиот извиднички
ориентационен натпревар. Во сите овие години одредот имаше и учество на
меѓународни активности како што се: зимовања во Закопане - Полска, 18то Светско
Џамбори во Холандија, 10от Светски Мут во Шведска, Инструкторска школа во Бохињ
Словенија, потоа учеството на Џамбори на интернет - ЈОТИ, Првиот интернационале
скаутски видео филм фестивал - 2 2 СВИФЕСТ во Ниш, Ликовната колинија на извидници
сликари во Ковачица, учество на семинар во Кандерштег – Швајца рија, Будимпешта Унгарија, Киев - Украина, Европската конференција во Прага - Чешка, Националното
Џамбори во Германија, Ровервеј - Италија и прославата на 100 години посто ење на
извидничкото движење во Светското во Англија во 2007 на 21 Светско Џамбори и друго.
За посебни успеси во работата во 1971 година одредот е одликуван со "Златен јаворов
лист со зраци". За успешно спроведување на програмата одредот многупати е одликуван
со "Партизански одред", а на 45 годишнината од неговото постоење во 1998 година
одредот го добива највисокот општинско признание - "9то Ноемвриска плакета". На
07.03.1998 година на Свечената седница на нашиот одред се изврши збратимување со ИО
"Мија Станимировиќ" од Ниш со што се круниса нашето пријателство и успешна
соработка.

2018 година ја започнавме со покана до сите релевнтни
институции по повод 65 години – Извиднички одред “Димитар
Влахов“
Во чест на шеесет и пет годишното постоење на
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес,
Старешинството и Советот на водачи на одредот
Ве поканува на Свечена академија
ПРОГРАМА
11.00 Отварање на академијата со театарски
перформанс
11.10 Извидничка химна
11.15 Обраќање на Старешината на СИМ
11.20 Свечено експозе по повод 65 години работа на извидничкиот одред “Димитар
Влахов“
11.30 Велес – Ниш 20 години братство (1998 – 2018)
11.45 Доделување на признанија
12.10 Доделување на награди од литературен и ликовен конкурс и конкурс за дигитална
фотографија
12.30 Коктел и прес конференција
време: 10.03.2018 (сабота)
место: Сала “Бели мугри“
почеток: 11 часот

2

Aкција на велешките извидници – Направи Добро Дело во
руралните средини на Чашка
По повод 22 февруари – Светскиот Ден на
Извидници , Извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ – Велес и Сојузот на извидници на
Македонија во периодот од 20 до 25.2.2018 год. ја
со организираa хуманитарната акција “Направи
Добро Дело – во рурална средина“, а истата
траеше седум дена. Споментата акција се состои
во доделување на пакети прехранбени
производи и училишен материјал и хигиенски
материјали во десет семејства со социјален ризик
и многудетни семејства и тоа во семејставо
во недостапната рурална средина во Општина Чашка и тоа во Мелница, Стари град, нас.
Чашка и Теово. Акцијата е со подолг
временски период се со цел за да може да се
посетат сите десет семејства во споменатите
региони каде што извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ ја реализира својата
одредска програма и мобилизира и вклучува
членство. Со оваа помош која што ја
доделуваме сметаме дека ќе извршиме
иницирање на потреба за поголема грижа од
страна на државните институции и други
хуманитарни организации кон овие семејства
кои ни беа целна група. Средствата обезбедени во рамките на оваа хуманитарна акција се
обезбедени преку проектни активности со Mesinger for peace.

Шести сениорски средби на извидниците од Западен Балкан
Во периодот од 23-25.2.2018 год. во Требиње (Босна и Херцеговина), се организираа
шестите брѓански (сениорски) средби
на извидниците од Западен Балкан. На
овие средби учество земаа делегации од
извидничките сојузи на Хрватска,
Македонија, Србија, Црна гора и Босна
Херцеговина но и делегации од Јужна
Кореја и Франција. На оваа тридневна
средба за учесниците се орагнизираа
повеќе темаски панели на кој се
разговарше за: создавање на заеднички
тим за обука, извидничка лига и систем
на заеднички проектни активности и
размена
на
информации
помеѓу
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националните сојузи. Како најдобри начини на продолжување на соработката е
креирање на заедничк проек ти. Делегацијата на СИМ беше составена од 25 извидници
од извидниките одреди “Димитар Влахов“ од Велес,“ Јадран “ од Скопје и “Крсте Јон“ од
Струга и преставници на Сојозот на
извидници на Македонија.
Со овие шести сениорски средби
започна
вториот
круг
на
организација на средби, така што
Сојузот на извидници на Црна гора
во 2019 година, повторно е
домакин на овој тип на средби.
Учесници на оваа средба од страна
на извиднички одред “Димитар
Влахов“- Велес беа Ангелче Гушев ,
Влатко Влахчев, Жаклина Гушева и Јордан Бајрактаров.

65 години извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес – најстара
младинска организација во Р. Македонија
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, на 10.3.2018 год. (сабота) во салата Бели
мугри во Велес го одбележа своето 65 години постоење. На оваа свечена академија
учество земаа голем број на активни членови, но и членови кои биле активни низ
годините.
На
оваа
свечена
академија учество земаа и голем
број на извиднички одреди од
Република Македонија, но и
братскиот одред од Република
Србија, извидничкиот одред “Мија
Станимировиќ“.
По повод 65 годишниот јубилеј на
прославата
збор
зеде
и
Старешината
на
Сојуз
на
извидници на Македонија, г-дин
Огнен Стефановски. Свеченото
експозе за 65 годишното работење
во името на старешинството на одредот го имаше Бојан Миклош, предводникот на
седмата генерација извидници на одредот.
Врз основа на член 12 од Правилникот за признанија и награди на извиднички одред
“Димитар Влахов”, старешинството на одредот доделува посебно признание на нашиот
брадски одред извиднички одред “Мија Станимировиќ” од Ниш – Република Србија
ПОВЕЛБА ЗА БРАТСТВО. Како за потсетувае :Во изминатите 20 години 1998 – 2018
нашите два одреди и нашите два градови живееја како едно. Сето ова започна во
далечната 1996 година кога на една извидничка акција во Алексинац покрај логорскиот
оган започна да се плете братската приказна. Во 1997 година на отварањето на
извидничкиот центар Голозинци на тогашните 18 Средби на извидници доаѓа патролата
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на ИО “Мија Станимировиќ“ од Ниш и тука започнаа целокупните активности за
забратимување, а кое се случи на 7.3.1998 година на прославата по повод 45 години ИО
Димитар Влахов. Во времето кога на овие простори дејствуваа деструктивни состојби и
недоразбирања, нашите две извиднички единици се договорија да соработуваат и да
работат на унапредувањето на извиднчкиот дух, љубовта кон природата и младинските
активности. Како одреди и понатуму ги надминуваме временските,територијалните и
јазични бариери и понатаму без резервно ги продлабочуваме извидничките активности,
се со цел да го издигнеме на највисоко ниво извидничкото братство помеѓу нашите два
града Велес и Ниш, нашите две држави Србија и Македонија. Нашето збратимување беше
пример дека ние во извидничката организација како млади воопшто не ги гледавме
дневно политичките ситуации и решивме да живееме заедно и да создадедеме подобар
свет во кои веќе живееме 20 години. Со нашите активности во овие 20 години братско
живеење докажавме дека можеме да ги воспитуваме младите на полето на
образованието и воспитанието на младите во духот на основните принципи и методи на
извидничкото движење. На свечена академија присутни беа нашите гости од Ниш од ИО
“Мија Станимировиќ“ и тоа Милош Младеновиќ, Слободан Тепавац, Александар
Младеновиќ , Душан Моравац, Милош Ристиќ, Саша Марјановиќ, Милан Будаковиќ и
Саша Рангеловиќ. Преставникот на Европскиот скаутски регион и член на нашиот
одред, г-дин Јордан Бајрактаров ја додели ПОВЕЛБАТА за БРАТСТВО и Благодарниците
за соработка
Врз основа на член 3 од Правилникот за признанија и награди на извиднички одред
“Димитар Влахов” УСМЕНО се пофалија следните извидници и извиднички единици :
1.
Теона Голчева
2.

Стефче Рогужаров

3.

Давид Темелковски

4.

Адријан Шопов

5.

Даниел Скубаров

6.

Дејвид Угриновски

7.

Павел Шопов

8.

Гоце Славевски Матев

9.

Патролата Јети

Врз основа член 9 од Правилникот за признанија и награди на извиднички одред
“Димитар Влахов”, со ПОФАЛНИЦА на извиднички одред “Димитар Влахов“ за покажани
резултати кои се однесуваат на јакнењето и ширењето на одредот, за истакнато учество
на акции и успешно организирани акции и добра пропаганда на одредот се пофалија
следните извидници
1.
Кристијан Јорданов
2.

Сара Нунеска

3.

Милчо Ракиџиев

Врз основа на член 8 од Правилникот за признанија и награди на извиднички одред
“Димитар Влахов” со БЛАГОДАРНИЦА на извиднички одред “Димитар Влахов” за успешна
соработка , поддршка и помош во развојот и унапредување на одредот се наградуваат
следните институции. Без добрата соработка со основните и средни училишта од град
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Велес, добрата соработка со класните раководства од училиштата кои што во секој
момент ни излегуваа во пресрет допринесоа голем број на активности да бидат успешно
реализирани
-СОУ “Јовче Тесличков”
-ССОУ “Коле Неделковски”
-СОУ “Гимназија Кочо Рацин”
-СОУ “Димитрија Чуповски”
-ООУ “Васил Главинов” – Велес
-ООУ “Св.Кирил и Методиј” – Велес
-ООУ” Јордан Хаџи Константинов –
Џинот” – Велес
-ООУ “Блаже Конески” – Велес
-ООУ “Благој Кирков” – Велес
-ООУ “Тодор Јанев“ – нас. Чашка
Врз основа на член 4 од Правилникот за признанија и награди на извиднички одред
“Димитар Влахов” за 5 годишно активно учество и развој на извидничкото движење во
Велес, а кои со својата непрекината работа во последните две години допринеле за
остварување на програмата за работа на одредот и совесно извршување на должностите
со ЈУБИЛЕЈНА МАРАМА се одликуваа:
1.

Мартин Голчев

2.

Благој Ѓоргиев

3.

Кире Харалампиев

4.

Трајче Темелковки

5.

Марија Војневска

6.

Катерина Гушева

7.

Бојан Симонов

Врз основа на член 5 од Правилникот за признанија и награди на извиднички одред
“Димитар Влахов” за 10 годишно активно учество и развој на извидничкото движење во
Велес, а кои се својата непрекината работа во последните две години допринеле за
остварување на програмата за работа на одредот и совесно извршување на должностите
се одликуваа со ПОВЕЛБА “СОНЦЕ” :
1.
Бојан Миклош
2.

Јане Јанков

3.

Иван Гушев

Врз основа на член 6 од Правилникот за признанија и награди на извиднички одред
“Димитар Влахов” за 15 годишно активно учество и развој на извидничкото движење во
Велес, а кои се својата непрекината работа во последните две години допринеле за
остварување на програмата за работа на одредот и совесно извршување на должностите
се одликуваа со МЕДАЛ НА “ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ДИМИТАР ВЛАХОВ”.
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Златко Ристов
Благој Ѓорчевски
Ангел Радевски
Зоран ПАновски
Димитар Јорданов
Стефан Петровски

Врз основа на член 7 од Правилникот за
признанија и награди на извиднички одред
“Димитар Влахов” за 20 годишно активно учество и развој на извидничкото движење во
Велес, а кои се својата непрекината работа во последните две години допринеле за
остварување на програмата за работа на одредот и совесно извршување на должностите
се одликуваа со ПЛАКЕТА НА ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ”.
1.
Марина Влахчев
2.

Влатко Влахчев

3.

Жаклина Гушева

4.

Богдан Маневски

Врз основа на член 8 од Правилникот за признанија и награди на извиднички одред
“Димитар Влахов” за успешна соработка,
поддршка и помош во развојот и
унапредувањето
на
одредот
со
БЛАГОДАРНИЦА на одредот се одлкуваат:
1.
Градоначалник на Општина Велес,
г-дин Аце Коцевски
2.
3.

Совет на општина Велес
Градоначалник на Општина Чашка
г-дин Горан Стојановски

4.

Совет на општина Чашка

5.

Македонски Центар за Меѓународна Соработка

6.

Сојуз на извидници на Македонија

7.

Здружение за рурален развој локална акциона група Вардар Леадер

8.

Асоцијација за иновации во рураралната еконимија – АИРЕ Скопје

9.

Национален Младински Совет на Македонија

10.

Аце Антевски – Скопје

Врз основа на член 8 од Правилникот за признанија и награди на извиднички одред
“Димитар Влахов” за успешна соработка со БЛАГОДАРНИЦА се одлкуваат следните
институции:
1.
ИПО “Јадран” Скопје
2.

ИПО “Галеб” – Скопје
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3.

ИО “Скаут” Куманово

4.

ИО “Крсте Јон” Струга

5.

ИО “ММ – Брицо” Скопје

6.

ИО “Гоце Делчев” Св. Николе

7.

ИО “Мирко Милески“ – Кичево

8.

ИО “Пионер” Охрид

9.

ИО “Браќа Миладиновци” – Скопје

10.

Прв скопски извиднички одред

11.

ИО “Башкими“ – Зајас

12.

ИО “Ластовица“ – Кочани

13.

ИО “Феникс” – Прилеп

14.

Урбана заедница “Голозинци“

15.

ЈП “Лисиче“ Велес

16.

ТРД Роби – Телекабел Штип

17.

ХТЛ Македонија Скопје

18.

Пескара Вел Велес

19.

Вел Сити Груп Велес

20.

Ива 2003 Велес

21.

Агро линк Чашка

22.

Сашко Сарагинов

23.

Адвокат Владимир Вељанов

24.

Адвокат Дине Ајцев

25.

Адвокат Марко Димов

26.

Адвокат Душко Петров

27.

Адвокат Петар Ефремов

28.

Адвокат Тодор Димов

29.

Адвокат Васил Тодоров

30.

Адвокат Трајче Трајковски

31.

ПП Драганов Велес

32.

Пекара На Коше

33.

Печатница Графикс плус

34.

Рибник ресторан Оморани

35.

Гостилница Велешка куќа

36.

Гостилница Снупи

37.

Гостилница Серенада

38.

ТВ Канал 21

39.

Радио 5ФМ
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40.

duma.mk

41.

kineziologija.mk

42.

tirekovmirece.mk

Во рамките на прославата по повод 65 години извиднички одред “Димитар Влахов“
Велес беше распишан литературен и ликовен конкурс за осбовните и средните училишта
во Велес и тоа на тема Извидникот и природата.
Во категоријата литературни текстови за основно образование најдобра е творба
на:
Теодора Панова 4-1 одделение во ООУ “Васил Главинов“
Во категоријата ликовни творби за основно образование најдобра е творба на:
Прво место: Елена Ивчева ООУ “Блаже
Конески“ Велес со менторот: Ирена Илиќ
Второ место: Анастасија Ѓошева ООУ
“Св.Кирил и Методиј“ Велес
Ментор: Васил Гаврилов
Трето место: Филип Збутаков ООУ “Св.Кирил
и Методиј“ Велес
Ментор: Васил Гаврилов
Во категоријата литературни текстови за
средно образование најдобра е творба на:
Прво место Сара Николова СОУ “Гимназија
Кочо Рацин“ Велес
Ментор: Магдалена Сарагинова
Второ Место: Тамара Велкова СОУ “Гимназија Кочо Рацин“ Велес
Ментор: Магдалена Сарагинова

Претставување на извидништвото од Велес пред АКСЕС
програмата
Членовите на извидничкиот одред “Димитар
Влахов“- Велес на 21.3.2018 год. (среда)
организираа интерактивна работилница со
средношколците од Гимназијата “Кочо
Рацин“ во Велес кој учествуваа во програмата
АКСЕС, а тоа се средношколци кој ја изучува
Американска култура. На оваа работилница
учесниците на програмата беа запознаени со
извидништвото во светот, извиднштвото во Велес и Македонија, како да постават шатор,
да врзат марама, значање на извидништвото и бенифити за самата личност од
извидништвото, бенифитите за општеството и природата. Оваа презентација беше
одржана на англиски јазик, а учествуваа Благојче Ѓоргиев, Мартин Голчев, Трајче
Темелковски и Ленче Ѓоргиева.
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Проект “Младински еко-етно рурален туризам“
Здружение на граѓани Еколошко друштво
АМБИЕНТАЛИСТИ с Горно Јаболчиште
Чашка со партнерите Извиднички одред „
Димитар Влахов“ Велес и Младински
форум Чашка започнуваме со реализација
на проектот „ Младински еко-етно
рурален туризам“. Општа цел на проектот
е зајакнување на влијанието на
граѓанското општество во унапредувањето на односите во заедницата преку
партиципативна демократија, промовирање на вредноста на заедничката одговорност за
преземање на акции кои се од важност на локалната заедница.
Специфични цели на проектот :
– Поддршка на процесот на градење на доверба во заедницата преку согледување на
заедничките интереси на заедницата
– Да се стимулираат акции на локалните заедници за учество во процесите на
донесување на одлуки на локално ниво
Целна група на проектот се млади средношколци од мултиетничка припадност на
возраст од 16 до 18 години, како и млади лица до 25 години од Велес и Чашка .
Со реализација на проектот ќе се добијат следните резултати :
– идентификувани и развиени локални производи за развој на туризмот во регионот на
Регионот на Општина Чашка на потегот Чашка – Голозинци – Лисиче – Хидро систем
Лисиче – Г.Врановци – Дреново- Долно Јаболчиште- Горно Јаболчиште и географскиот
центар на Македонија
– промовирани сместувачки капацитети за туризам и пешачки патеки на територија на
Општина Чашка
– промовирани потенцијалите за развој на туризмот во Чашка
– подобрена туристичка инфраструктура и зачувана животна средина
ГЛАВНИ
АКТИВНОСТИ:
-Организација на почетни настани за одбележување на почетокот на проектот
-Мапирање
и селекција
на
атрактивни
локлани
туристички
можности
-Локална промоција на туризмот како економска туристичка дестинација преку веб
страната на Извиднички одред „ Димитар Влахов “ Велес www.scoutveles.org.mk
-Мали инфраструктурни подобрувања за туристичките целни подрачја на (македонски и
албански
јазик)
-Инфо табли за информација на посетителите на Чашка (географски центар на
Македонија ) табли во Горно Врановци со информации за спомен обележјата, како и
информативни табли во Горно Јаболчиште, Долно Јаболчиште , 5 клупи, 6 контејнери за
подобрување на животната средина во Горно Врановци и Горно Јаболчиште
– Организирани два викенд прошетки за млади од Чашка со цел „ Запознавање на
убавините“
ПРОМОВИРАЈ
ЈА
ЧАШКА,
СЕ
ПРОМОВИРАШ
И
СЕБЕ
СИ
-Заедничките викенд прошетки ќе придонесат кон подигнување на свеста за
стереотипите во заедницата, активности за вмрежување со посебен акцент на младите и
еднаков
пристап
за
учество
во
јавниот
живот
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-Организирање на младински камп од три дена во Извиднички Центар Голозинци
Проект е регрантиран во рамки на проектот „ Здружени сили за заеднички интереси“
финансиран од Европска Унија во рамките на ИПА Програма за поддршка на граѓанско
опшество и медиуми 2014 , имплементиран од страна на ЦОСВ подружница Прилеп во
партнерство со ЦГИ Прилеп и ЖГИ АНТИКО од Скопје. Во периодот од 26-28 март 2018
година во хотел Порта Скопје, се одржа тренинг наменет за нас, организациите кои сме
корисници на малите грантови во рамките на овој проект. Целта на овој тренинг беше
запознавање и подготовка на соб-грантираните граѓански организации, за успешна
реализација на нивните проекти. Како претставници ги продлабочивме своите знаења од
областа на менаџирање и администрација на проектниот циклус како и воведување на
родовите концепти во програмите и проектите на граѓанските организации.

Извидниците од Велес втори во истражувачи, по првото
извидничко коло на СИМ
Во Прилеп во организација наизвидничкиот одред “Феникс“ и
Сојуз на извидници на Македонија на 1.4.2018 год. (недела) се
одржа првото коло од извидничката лига во СИМ 2018 – “Прилеп
те повикува“. Ова коло ги опфаќаше сите категории на членство:
развигорци
(8-11
години),
извидници
(12-15
години),
истражувачи (16-18 години) и
ровери (19 до 24 години).
Учесници на првото коло од
извидничката лига на СИМ 2018
беа извидниците од Скопје, Велес, Кичево, Охрид,
Куманово и домакинот Прилеп. Типот на натпреварите на
ова прво извидничко коло беше – Урбанат ориентација
(ориентаци преку загонетки). Извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ од Велес зема со осум извидници, од
кои една патрола се натпреваруваше во категорија
истражувачи.

Велешките извидници на “Младинска академија –
Цели за одржлив развој“
Во организација на Сојуз на извидници на
Македонија во периодот од 4-9 април
2018 год. во извидничкиот центар
“Охрид“ во Охрид се одржа “Младинската
академија – Цели за одржлив развој“. На
оваа Младинска академија во рамките на
програмските активности се обработуваа
следните темите од Целите за одржлив
развој преку креативни работилници и
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активности, а тоа се следните работилници:
– Добро здравје и сексуална едукација,
– Онлајн безбедност,
– Родова еднаквост,
– Намалени нееднаквости,
– Пермакултурна градина и
– Извидничката улога во биодиверзитетот.
– Инклузија и диверзитет,
– ‘Паметни’ градови,
– Зелена енергија,
– Што за вас значи ‘мир’?

Во рамките на оваа Младинска академија од страна на извиднички одред “Димитар
Влахов“ од Велес учество земаа: Благој Ѓоргиев, Мартин Голчев, Стевче Рогужаров, Сара
Нунеска и Иван Гушев. Младинската академија е настан поддржан од РЕЦ Македонија и
Austrian Development Agency.

Велешките извидници први во второто коло
на Извидничка лига на СИМ
Во Катлановска Брезица во организација на
извидничко поре чанскиот одред “Јадран“ од Скопје и
Сојуз н а извидници на Македонија од 20 до 22.4.2018
год. се одржа второто коло од извидничката лига во
СИМ 2018 – “45 Меморијал Марко Граорковски“. Ова
коло ги опфаќаше следните категории на членство:
извидници (12-15 години), истражувачи (16-18
години) и ровери (19 до 24 години).
Учесници на второт коло од извидничката лига на СИМ
2018 беа извидниците од Скопје, Велес, Кичево, Охрид,
Св.Николе, Прилеп, Штип, Струга и гости од Ниш и
Белград, Република Србија.Типот на натпреварите на
ова второ извидничко коло беше – традиционалната
ориентација. Извидничкиот одред “Димитар Влахов“
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од Велес зема учество со осум извидници или две патроли во категоријата на
истражувачи. Патрола од велшкиот одред “Чичко Врап“ со 1356 бода го освоипрвото
место во категријата истражуважи, а патролата “Копуци“ со 638 бодови го освои петто
место во конкуренција на десет патроли.
Победничата патола на ИО “Димитар Влахов“ од Велес беше составена од следните
извидници: Благој Ѓоргиев, Трајче Темелковски, Стефче Рогужаров и Мартин Голчев.
Додека пак втората патрола на нашиот одред беше составена од: Иван Гушев, Кире
Харалампиев, Давид Темелковски и Павел Шопов.

Почит кон славните Гемиџии – 115 години од нивното дело
Членовите на извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ – Велес, Трајче Темелковски,
Кристијан Јорданов и Иван гушев на
30.4.2017 год. (понеделник) се поклонија
пред ликот и делото на Гемиџиите, a по
повод 115 години од Солунските атентати. На
споменикот подигнат во нивна чест во
близина на мало мовче, делегации положија
свежо цвеќе. Пред присутните се одржа и
говор во кој беше потенцирано големото
историско значење кое го имаат Гемиџиите.
Под мотото „Се арчиме за Македонија“
солунските атентати ги изведоа: Јордан Поп Јорданов – Орцето, Константин Кирков,
Димитар Мечев, Илија Трчков, Владимир
Пингов, Павел Шатев, Марко Бошнаков,
Милан Арсов, Георги Богданов, Тодор
Богданов,Тодор Органџиев и Цветко
Трајков.
Целта на овие напади кои се извршени од
28-ми април до 1-ви мај 1903 била да се
нападне најзначајниот европски град во
Османлиската Империја за да се привлече
вниманието на големите сили врз
македонското прашање. Овогодинешното
чествување по повод 115 годинишнината
од Солунските атентати од се одржа под мотото “Поарчени за Македонија“.
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Велешките извидници втори во третото коло
на Извидничка лига на СИМ
Во
во
извидничкиот
центар
“Градовци“ во истоименото село во
близина на село Зелениково во
организација на извидничкиот одред
“Браќа Миладиновци“ од Скопје и
Сојуз на извидници на Македонија од
4 до 6 .5.2018 год. се одржа третото
коло од извидничката лига во СИМ
2018.
Ова коло ги опфаќаше следните
категории на членство: извидници (12-15 години), истражувачи (16-18 години) и ровери
(19 до 24 години). Учесници на третото коло од извидничката лига на СИМ 2018 беа
извидниците од Скопје, Велес,Св.Николе, Прилеп и
Куманово. Типот на натпреварите на ова трето
извидничко коло беше – “Лов на богатство“ (Тreasure
hunt) или Предизвик ГРАД-ОВЦИ. Извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ од Велес зема учество со десет
извидници или две патроли во категоријата на
истражувачи и извидници. Патрола од велешкиот одред
“Враповци“ го освои второто место во категријата
истражуважи, а патролата “Ќосевски“ во категоријата
извидници го освои четвртото место.
Патрол
ата на
истражувачи на ИО “Димитар Влахов“ од
Велес беше составена од следните
извидници: Благој Ѓоргиев, Давид
Темелковски, Иван Гушев и Мартин
Голчев. Додека пак патрола на
извидници од нашиот одред беше
составена од: Павел Шопов, Ѓорѓи
Цветков, Бојан Трендафилов и Стефан
Николов.

Велешките извидници на 43 Меморијал “Чика Драги“ во Ниш
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес на покана на извидничкиот одред “Мија
Станимировиќ од Ниш, Република Србија во периодот од 11 до 13 мај 2018 година со осум
извидници – зема учество на “43 Меморијал Чика Драги“. Овој меморијал претставува
еден од нај старите и нај посетен извиднички собир на извидници во Република Србија.
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На оваа манифестациија учество земаа повеќе 150 извидници од Србија, Босна и
Херцеговина и Македонија со околу 30
патроли кои се натпреварува во областа на
топографијата и ориентацијата во непознат
терен. Извидниците од Велес кои се
натпреваруваа во рамките на “43 Меморијал
Чика Драги“ во категоријата на истражувачи
го освоија седмото место. Патролата која го
освои седмото место беше во состав: Трајче
Темелковски, Сара Нуневска, Лазе Андов,
Кристијан Јорданов и Стевче Рогужаров.

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ ја прославија
славата Св. “Кирил и Методиј“
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“
– Велес, почитувајки ги основните
принципи на извидничкото движење,
во годината која што прославивме 65
години од своето постоење, на 23 мај
2018 год. (среда) ја прослави одредската
слава Св. “Кирил и Методиј“ –
македонски
и
сесловенски
просветители, со што ја дополнуваме и
нашата воспитно-образовна дејност како младинска организација. Овогодишен кум на
одредска слава беа Златко Ристов и Доне Нецинов. По богослужбата на преставниците на
МПЦ беа одредени и кумовите за идната одредска слава, а тоа се Благој Јорданов и
Јордан Димов. Со почита кон сесловенските просветители на сите членови на одредот и
наши сограѓани од православната вероисповест им посакуваме знаење, мудрост и љубов
кон науката со што ќе им се помогне во борбата со задачите и предизвиците кои ги носи
животот. Да биде свето името на Св. Кирил и Методиј!
Честит празник на сите Македонци.

Велешките развигорци и истражувачи – втори во петото коло на
Извидничка лига на СИМ 2018
На пливачкиот базент во Кадино во близина на Скопје, а во
организација на извидничко поречанскиот одред “Галеб“ од Скопје и
Сојуз на извидници на Македонија на 12.6.2018 год. (вторник) се
одржа петото коло од извидничката лига во СИМ 2018. Ова коло ги
опфаќаше следните категории на членство: развигорци ( од 7-11
години) извидници (12-15 години), истражувачи (16-18 години) и
ровери (19 до 24 години). Учесници на петото коло од извидничката
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лига на СИМ 2018 беа извидниците од Скопје, Велес и Св.Николе. Типот на натпреварите
на ова петто извидничко коло беше – “Хаваи“ (Водени лудории). Извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ од Велес зема учество со десет извидници или две патроли во
категоријата на истражувачи и развигорци. Патролата на развигорците на велешкиот
одред го освои второто место, а во категријата истражуважи патролата на нашиот одред
го освои исто така второто место. Патролата на истражувачи на ИО “Димитар Влахов“ од
Велес беше составена од следните извидници: Стефче Рогужаров, Давид Темелковски,
Иван Гушев и Павел Шопов. Додека пак патрола на развигорци од нашиот одред беше
составена од: Дејвид Угриновски, Теона Гочева, Бојан Трендафилов и Јован Тикваров.

Видливи резултати од проектот
Со имплементација на проектот „ Младински еко-етно рурален туризам“ на територија
на Општина Чашка се постигнува општата цел. Влијанието на здруженијата на граѓани
промовираат вредност на заедничка
одговорност за превземање на акции
кои се од важност на локалната
заедница. Општина Чашка е една од
препознатливите
општини
во
Македонија
каде
меѓуетничкиот
соживот е на високо ниво и пример за
останатите општини. Тоа дава поттик
кај
цело
население,
како
и
здруженијата на граѓани, приватните
фирми и институциите заеднички да
делуваат во локалната средина се со цел подобрување на условите за живот.
Меѓуетничкиот соживот и животната средина се сметаат за вкрстени прашања коишто
треба да се земаат предвид во секое време. Затоа една од активностите на проектот е и
набавка и поставување на 6 метални контејнери со капацитет од 1.1 м3 за собирање и
транспортирање на комунален отпад во Горно Врановци и Горно Јаболчиште.
Моментално контејенрите се поставени во дворот на ЈКПД „ Тополка “ Населба Чашка кое
функционира и собира комунален отпад на територија на Општина Чашка од населените
места. Оваа бројка е само поттик за зголемување на свесноста за заштита на животната
средина. Партнерството помеѓу ЗГ Амбиенталисти , Извиднички одред „ Димитар
Влахов“ Велес и Младински форум Чашка е веќе проверена и дава резултати преку
вклучување на младите во заеднички локални акции. Промоцијата на населените места
во Чашка, сместувачките капацитети, е активност од проектот „ Младинсен туризам„ кој
се имплементира од страна на Здружение на граѓани Еколошко друштво
АМБИЕНТАЛИСТИ село Горно Јаболчиште Чашка ,Извиднички одред „ Димитар Влахов“
Велес и Младински форум Чашка. „Младински еко –етно рурален туризам “ е
регрантиран преку „Здружени сили за заеднички интереси”, финансиран од Европска
Унија во рамките на ИПА Програма за поддршка на гр аѓанско опшество и медиуми 2014,
имплементиран од страна на ЦОСВ подружница Прилеп во партнерство со ЦГИ Прилеп и
ЖГИ АНТИКО од Скопје.
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Викенд прошетка “Запознавање на убавните“
Согласно Проектот „ Младински еко-етно
рурален туризам„ кој се имплементира од
страна на Здружение на граѓани Еколошко
друштво АМБИЕНТАЛИСТИ село Горно
Јаболчиште Чашка , Извиднички одред
“Димитар Влахов“ Велес и Младински форум
Чашка на 23 јуни сабота се организираше
викенд прошетка до Бегово Поле. Секоја
година традицинонално се оддржува средба,
настан , концерт на Бегово поле од страна на
ПСК Драчево, Филип Чакаров . Еколошка
Групација Грин Пауер од Велес веќе четврта
година е дел од настанот. Настанот е дел од промоција на природните убавини, се
придруживме со цел запознавање на убавините. Со цел да се запознаат младите од
Чашка, Велес и Горно Јаболчиште и воедно искористи можноста за вмрежување,
заедничка промоција на здруженијата на граѓани за омасовување и зголемување на
бројот на посетиттели и љубители на природата и планината. Имено Бегово поле е
крстно поле на планинскиот масив Јакупица на северната страна од врвот Солунска
Глава. Полето е дого околу 1.5 километри ма широко од 500 до 100 метри со благо
закосување накај запад. Полето изобилува со многу бачила кои се лицето на развојот на
сточарството како гранка која е најзастаена во делот од Чашка. Бегово поле е на 200
метри надмореска висина и до него повеќе од 50 учесници на викенд прошетката од
Горно Јаболчиште стигнавме за некаде 3 часа бавно одење. Времето беше задоволително
и мотивирачки да се продолжи на дел од
групата до Солунска Глава , 2540 метри.
Ова е еден од предвидените два викенд
прошетки за млади од Чашка и Велес со
цел “Запознавање на убавините“ ,
ПРОМОВИРАЈ
ЈА
ЧАШКА,
СЕ
ПРОМОВИРАШ И СЕБЕ СИ.
Заедничките викенд прошетки директно
придонесуваат кон подигнување на
свеста за стереотипите во заедницата,
активности за вмрежување со посебен
акцент на младите и еднаков пристап за
учество во јавниот живот. Продолжуваме
да чекориме кон промоција на Чашка. „Младински еко –етно рурален туризам “ е
регрантиран преку „Здружени сили за заеднички интереси”, финансиран од Европска
Унија во рамките на ИПА Програма за поддршка на граѓанско опшество и медиуми 2014,
имплементиран од страна на ЦОСВ подружница Прилеп во партнерство со ЦГИ Прилеп и
ЖГИ АНТИКО од Скопје
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Велешките извидници на
XII Македонска смотра – Скребатно 2018
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес остварувајќи ја својата програма за
работа оваа година во периодот од 14-22.7.2018 година зема учество на XII Македонска
смотра на извидници која што се одржа
во село Скребатно во близина на Охрид.
На оваа меѓународна смотра учест во
земаа повеќе од 1200 извидници од
Македонија,
Германија,
Украина,
Хрватска, Израел, Молдавија, Романија,
Србија, Америка , Бугарија, Словенија,
Романија, Црна гора , Франција , Русија и
Чешка. На оваа XII Македонска Смотра
која што се одржува по мотото Бескрајна
приказна, извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ – Велес зема учество со дваесет
извидници, а воедно се и домаќини на 15
извидници на нашиот бртаски одред “ Мија Станимировиќ“ од Ниш – Република Србија.
На оваа смотра во организација на Сојузот на извидници на Македонија, Генерален
покровител е Претседателот на Република Македонија, г-дин Ѓорѓе Иванов кои што
воедно ја отвори и оваа смотра. Покрај Пртеседалот на на Република Мекедонија на
самото отварање учество зема и амасадорот на Соединетите Американски Држави,
неговатра екселениција г-дин Џес Бејли.
Старешина на оваа смота е извидникот од нашиот одред , г-дин Јордан Бајрактаров.
Со ова како одред докажуваме дека одредот од Велес како нај стар одред во Република
Македонија секокогаш дава раководни кадри на најголемите манифестациии н а Сојузот
на извидници на Македонија.

Викенд прошетка до Папрадиште
Видливи се активностите на проектот „
Младински еко-етно рурален туризам„ на
територија на Општина Чашка, Имено на 14
јули , сабота 50 млади од Велес и Чашка беа дел
од викенд прошетката во село Папрадиште.
Селото Папрадиште ја слави славата Св. Петар
и Павле, и секоја година традиционално се
оддржува крводарителска акција Папрадиште.
Младите имаа можност да бидат дел и од
акцијата, да ја видат црквата Св. Петар и Павле
која зборува за делото на Андреја Дамјанов,
како и живописните фрески од тајфата на Пападишки. Викенд прошетката е дел од
промоција на убавините на Чашка можност за запознавање и зголемување на бројот на
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посетители на природата . Проектот се
имплементира од страна на Здружение на
граѓани Еколошко друштво АМБИЕНТАЛИСТИ
село Горно Јаболчиште Чашка , Извиднички
одред “Димитар Влахов“ Велес и Младински
форум Чашка. „Младински еко –етно рурален
туризам “ е регрантиран преку „Здружени сили
за заеднички интереси”, финансиран од
Европска Унија во рамките на ИПА Програма за
поддршка на граѓанско опшество и медиуми
2014, имплементиран од страна на ЦОСВ подружница Прилеп во партнерство со ЦГИ
Прилеп и ЖГИ АНТИКО од Скопје.

XXIII Средби на извидници Велес 2018 – VIII коло
на извидничка лига на СИМ
Почитувани
извидници,
извидничкиот
одред
“Димитар
Влахов” од Велес одбележувајќи го
65 годишното постоење на одредот
во Велес и Република Македонија, Ве
поканува
на
јубилејните
традиционалните 33-ри Средби на
извидници Голозинци – Велес 2018.
Во периодот од 1975 до 2018 година,
успевaме да организираме триесет и
три Средби на извидници, а кои што последните осумнаесет беа од меѓународен
карактер. Овие 33ри Средби ги организираме повторно на тема … ориентацијата и
топографија, сигнализација … игра како метод на работа во традиционалниот скаутизам
…. значи дојдете да се дружиме, играме и забавуваме.

Водачот на патрола е носител на промените во извидничката
организација во Македонија
Добриот водач на патрола во извидничката организација е носител на промените
во одредот и СИМ. Англичаните рекле Води или Оди (или ќе водиш или не),
импровизаци во неговата работа нема, тој им го покажува патот на младите
извидници.

Ако

“… многумина велат
дека ние извидниците
сме
робови
на
младите и природата.
е така можете веднаш да
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не испратите на робија“. Ова е една од моите изреки кои преку мојата работа во
извидничката организација, а која што е поголема од триесет години допрнесе да
постанам прво добар извидник, добар водач на патрола, добар началник, добар
старешина, инструктор од втор степен. Но можам да кажам дека најгорд сум на мојата
улога како водач, функција која што е една од најдобрите и најхуманите функции во
светот на извидниците. Доколку другите во извидничката организација не се
согласувате со оваа констатација сериозно треба да размислите дали правилно сте
постапиле при изборот на вашата работа во извидничката организација. Но за волја на
вистината треба да се каже уште и следното, дека функацијата водач на патрола е една
од најодговорните функции во извидничкото движење. Обликувањето на младите
генерации преку воспитување и образување воопшто не е лесна работа. За тоа не постои
„калап“ во кој ќе се стават извидниците (независни од која категорија) и од него ќе
излезат зрели личности кои подготвено ќе се справат со животните предизвици. Затоа,
водач на патрола да биде „моделар“ кој успешно ќе го обликува извидникот во личност
која со своето позитивно однесување и стекнато знаење ќе придонесе во сите сфери од
позитивното човеково живеење. Да се биде добар водач на патрола е ваша лична одлука,
тоа од вас и само од вас зависи. Во постигнувањето на оваа цел не е доволно да се
поседуваат само познавање добри техники и вештини на предавање или пак прекумерно
стручно знаење кое не може да се пренесе на членовите во патролата или јатото, туку кај
извидниците треба да се поттикне почитување и воодушевување кон извидништвото,
учењето и одредот, а тоа води кон олеснување во организирањето на совладувањето на
младинската програма и водењето на патролните состаноци. Воспоставувањето на добар
и близок однос со вашите извидници членови на патролата е многу важно за нивото на
функционалност на вашите патролни средби, но притоа да се запазат улогите на тоа кој е
водач на патрола , а кој член на патрола. Водач на патрола мора да знае како да се поврзе
со своите членови, доколку тој тоа не знае да го направи, неговите членови на патрола
нема да го слушаат тоа што тој ќе го работат според младинската програма, односно
нема да имаат сериозно и посветено однесување на неговата патролна средба, без
разлика колку тоа би можело да им биде
интересно. Ако пак како водач на патрола
успеете да го привлечете вниманието на
вашите извидници од патролата, ако
знаете како да им се доближите и ја
стекнете нивната доверба, тогаш тие вам
ќе ви веруваат. Вашите патролни средби
ќе бидат исполнети со позитивна
атмосфера, а со самото тоа извидниците ќе
постигнуваат повисоки резултати во
совладување на младинската програма и
вештарствата , а вие како водач на патрола ќе бидете попрудуктивен и задоволен од она
што го работите. Едноставно, ќе се чувствувате како една битна спојка од позитивниот
општествен живот и корисен член на општеството во кое создавате и живеете. Постојат
многу техники и методи за успешно реализирање на младинската програма на СИМ.
Истите се насочени кон покреативно пренесување на знаењата на извидниците. Но,
првенствено треба да се знае дека добрите методи и техники на предавање треба да
обезбедат привлекување на вниманието на извидниците, односно стекнување на
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нивната почит и восхит, бидејќи вие нема да ја стекнете нивната почит само затоа што
сте најпаметниот водач на патрола кој знае сѐ и сешто, туку затоа што вие ќе знаете
како да го стекнете нивното внимание, а на тој начин ќе успеете да го пренесете вашето
знаење како водач на патрола без
тоа на членовите на патролата да
им претставува товар и обврска.
Ова што досега беше кажано
воопшто не е едноставно. Но затоа
не е и неизводливо. Потребно е
само да ја сакате вашата улога
како водач на патрола, да бидете
посветени на работата, да бидете
упорни и трпеливи и и да биде во
тесна врска на соработка со
Началникот и старешината на
одредот. Низ годините поминати
низ педагошката работа во извидничката организација во Велес имам напреваено низа
анализи и истражувања со цел да ги детектирам особините на водач на патрола кои се
прифатливи за извиднците, но се прифатливи и за самите водачи на патроли. Од страна
на извидниците како најпосакувани особини кои треба да ги поседува нивниот водач на
патрола се: пријатен однос и љубезност, праведност што подразбира подеднаков однос
кон сите ученици поткрепено со објективно вреднување на нивните знаења, доверба на
водач на патрола кон извидниците од патролата, соработка, трпение, отвореност за
различни погледи и размислувања, смисла за хумор, разбирање на проблеми,
подготвеност да се помогне во секоја ситуација, слободно однесување на извидниците
под надзор на водач на патрола, да бидат интересни предавачи и добро да ја владеат и да
знаат соодветно да ја пренесат младинската програма на СИМ (поранешна Основна
програма на СИМ). Од страна на водачите на патрола истакнато е дека како
најпосакувани особини кои треба да го карактеризираат водачот на патрола: да ја сакаат
извидничката работата со млади и да се има сериозен пристап кон истата,
мотивираност, заинтересираност, објективност, реално и континуирано вреднување на
знаењата и техниките на на членовите во патролата, да се биде добар предавач кој ќе
има континуитет во пренесувањето на едукативниот материјал од младинската
програма на СИМ преку користење на современи активни методи и техники во наставата,
континуирано стручно усовршување, адекватно однесување и подеднаков пристап кон
секој извидник уважувајќи ги разликите помеѓу извидниците, да имаат пријатен
физички изглед и да бидат соодветно униформирани согласно правилникот за
униформирање на СИМ, несебично да соработуваат со другите водачи на патрола од
одредот, Советот на водачи и Старешинството на одредот, клубот на ветерани,
родителите и останатите чинители на воспитно-образовното работење на одредот.
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Велешките извидници учесници на
XX Вардарска регата Гемиџии 2018
Во организација на здружението на граѓани
„Вардарска Регата“, со финансиска поддршка
од Општина Велес, на 31 август до 2
септември оваа годинава се реализираше и
стартуваше 20-то издание на Вардарската
регата „Гемиџии“. Велешани имаа можност
да присуствуваат на традиционалното
запловување на гемијата. По тој повод,
делегации на Општина Велес, АРМ,
Извидничкиот одред „Димитар Влахов,
Здружението на пензионери и други, положија свежо цвеќе на споменикот подигнат во
чест на Гемиџиите кај Мало мовче. Групата „Распеани Пензионери“ со својот настап ја
збогати манифестацијата која традиционално се оддржува под покровителство на
Општина Велес. Градоначалникот на Општина Велес Аце Коцевски со фрлање на
цветниот венец во водите на Вардар, го обележи почетокот на манифестацијата. Околу
140 километри изнесува должината која учесниците треба да ја поминат во неколку
етапи до целта. Гемијата претставува еден од препознатливите обележја на Велес и
велешани. Таа се поврзува со економскиот, просветниот и духовниот развој на градот.
Особено важна е нејзината улога во развојот на трговијата која во минатото се одвивала
по воден пат со Солун што допринело Велес да прерасне во модерен град со европски лик
и карактеристики. Вардарската регата се поврзува и со Гемиџиите како претставници на
македонската авангарда и револуционерно движење. На оваа регата најбројни беа
членовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ со учество на 16 извидници.

66 години извидничко движење во Велес
Во далечната 1948 година со законот за предвојничка обука
во рамките на Гимназијата “Кочо Рацин” во Велес
започнуваат да се формираат првите одделенија кои што
работат активности слични на нашите, извидничките. Тие
одделенија се до 1952 година работат како неформални
групи за да на денешен ден 8 септември во учебната 1952 /
1953 година од тие одделенија се формира извидничкиот
одред
“Димитар
Влахов”.
Постоиме
65
години.
Подготвуваjки ја прославата по повод 60 години
извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, дојдовме до
фотографија од првата група на членови од кои во учебната 1952/1953 година се
формира одредот од Велес. Основач на одредот е проф. Петар Петровски. Од самиот
почеток започнуваат да се формираат извиднички единици во сите основни училишта, а
за поздравување било и формирањето на единици во тогашните претпријатија Монопол
и Механичка. ИО “Димитар Влахов“ – Велес е формиран во првата недела на месец
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септември со организирањето на првата школа за
водачи која што се одржува во болницат Јасеново, а
според кажувањата, а тоа е 8 Септември … Ден кој
подоцна многу значи за нашата Македонија. Да живее
извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, да живее
Македонија !!!

Завршија XXXIII Средби на извидници – Велес 2018
Извидничкиот одред “Димитар Влахов” од
Велес одбележувајќи го 66 годишното
постоење на одредот во Велес и
Република Македонија, во периодот од 79.9.2018 год. ги организираше јубилејните
традиционалните 33-ри Средби на
извидници Голозинци – Велес 2018. Во
рамките на ови 33ри Средби на
извидници се организираа натпревари во
рамките на VIII коло на извидничката
лига на СИМ. На натпреварите во рамките
на VIII коло на извидничката лига на СИМ
учество земаа одреди од следните градови и тоа: Скопје, Св.Николе, Куманово, Прилеп и
Штип. Мегународниот карактер на 33 Средби на извидници го одбележаа гостите од
Република Србија и тоа од Ниш и Шид. Во рамките на VIII коло на извидничката лига беа
постигнати следните резултати и тоа:
• Категорија РОВЕРИ: прво место патролата на ИО “Мија Станимировиќ“ од Ниш –
“Алфа“ и второто место екипата на ИПО “Јадран “ – “К & G“ од Скопје, а третото место го
освои
патролата
на
ИО
“Краљ
Петар
“
од
Ниш.
• Категорија на ИСТРАЖУВАЧИ: прво место патролата ИПО “Јадран“ – Чоколадни
девојчиња и второ место исто така екипата на од ИПО “Јадран“ од Скопје – “Копачи“
• Категорија ИЗВИДНИЦИ: екипите на ИО
“Гоце Делчев“ – Преживарите на Гојчо,
второто место екипата на ИПО “Јадран“ од
Скопје – “Ај погоди“ и трето место патролата
на ПСИО – “Рисови“. Во периодот од 1975 до
2018 година, успевaме да организираме
триесет и три Средби на извидници, а кои
што последните осумнаесет
беа од
меѓународен карактер. Овие 33ри Средби ги
организираме повторно на тема …
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ориентацијата и топографија, сигнализација … игра како метод на работа во
традиционалниот скаутизам .
Со оваа меѓународна средба извидниците од Велес во своето 65 годишно работење
успееа да докажат дека знаат да организираат и да реализираат активности од
меѓународен карактер, а сето ова немаше да биде организирано на високо и
професионално ниво доколку не беше поддршката од од бизнис секторот од Скопје и
Велес .

Јубилеј – 65 години на ИО “МИРКО МИЛЕСКИ“ од Кичево
Шест члена делегација на извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ – Велес на 14.09.2018 година
(петок) земаа учество на Свечената академија
по повод прославата за одбележување на 65
години од постоењето на извидничкиот одред
„Мирко Милески” од Кичево. Старешинството
на нашиот одред на нашите пријатели од
Кичево им посакува успех во понатамошната
работа во делот на неформалното образование
и совладување на младинската програма на
СИМ.

Најмладите извидници го исчистија најгабаритниот отпад за
време на еколошката акција
На 15.9.2018 год. (сабота) во Велес се одбележа
Светскиот ден на чистење. Локации на кој што
се организираше акцијата беше игралиштето
во Дворови, кај економското училиште „Јовче
Тесличков“ и брегот на реката Вардар, близу
Железен мост, и Домoт на НВО како и на
локацијата од улица „11 Октомври“, кај малото
пазарче до улицата „Индустриска“ кај БРАКО,
основнит
е
и
средни
училишта и индивидуални локации каде што
месното неселение самостојно се организираше. Во
акцијата за чистење се вклучија повеќе од две
илјади велешани од кои 150 лица се вработени од
Јавните претпријатија и локалната власт,
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ , остатокот
ученици
и
просветен
кадар
.
24

Акцијата за чистење на Велес во целост ја поддржа извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ со своето членство кои што работеа пред зградата на НВО. Сакаме да нагласиме
дека нај габаратниот отпад (покуќнина, кревети, душеци) од коритото на реката Вардар
го извадија најмладите членови на
одредот.

Акцијата во целост ја следеше и Градоначалникот на град Велес, г-дин Аце Коцевски кој
што за акцијата изјави : Задоволен сум од одѕивот за учество во акцијата, иако
недостигаа учесници од граѓански здруженија со еко предзнак. Недостигаа и граѓаните
кои само гледаа од терасите.
Затоа треба да дадеме акцент на подигање на свеста. Но резултатите се поразителни
гледаме колку смет од домаќинствата има фрлено заедно со градежен шут. Колку и да
чисти ЈКП Дервен, ако ние граѓаните не постапуваме совесно, уште долго ќе имаме ваква
слика.

Тој Најави дека ваквите акции ќе продолжат и во наредниот период. Во однос на
реакциите на дел од јавноста, дека не се согласуваат да чистат, затоа што со пари од
обврзниците ЈКП Дервен е надлежен тоа да го работи Коцевски рече: Граѓаните се
делумно во право. ЈКП Дервен е надлежен да ја одржува хигиената во градот, но дел од
граѓаните фрлаат насекаде отпад.
Граѓаните треба да сфатат отпадот да го фрлаат на определените места а не` од терасите
и каде ќе стигнат. Според информациите од Билјана Шуркова Манаскова, советник
инспектор за животна средина, само за 3 часа денес бил собрани 93м3 отпад кој со
помош на ЈКП „Дервен“ е транспортиран на соодветна депонија.
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Среќни како деца, но и во нивиот преостанат живот
Една активност за млади која го јакне менталното здравје и после педесетата година –
ТОА Е ИЗВИДНИШТВОТО
Луѓето кои во детството биле членови на извидничкото движењето , а не само и како
деца помалку страдаат од анксиозност, но исто така и подоцна во животот имаат
подобро ментално здравје, покажува една
сеопфатна британска студија и истражување.

Анализирајќи ги податоците на долгогодишни студии во кои беа следеа повеќе од
10.000 луѓе родени во 1958 година, научниците докажаа дека луѓето кои биле
извидници имаат 15 проценти помал ризик од анксиозни нарушувања или нарушувања
на расположението и со 50 години, пренесува New Scientist. Извидниците во акција: Кај
возрасните соседи доброволно го уредува дворот, а жената се расплака од возбуда.
“Зачудувачки се придобивките кои биле забележани после толку многу години откако
биле членови на извидничкото движење”, вели раководителот на истражувањето проф.
Крис Дибен од Универзитетот во Единбург. Извидничкото движење промовира
независност, одлучност и желбата за самостоен развој кај децата и тоа за време на
активностите на отворено, кој што психолозите го сметаат за клучен за зајакнувањето
на менталното здравје. “Со оглед на високиот степен на проблеми со менталното
здравје, поддршката на волонтерските програми за младите луѓе како што се
извидниците – тие изгледаат доста мудар потег за долгорочно здравје”, заклучува
Дибен.
Истражувачите не забележале дека учеството на младите во црковни групи или други
волонтерски активности има исто корисен ефект врз менталното здравје кај децата.
Во истражувањето треба да се нагласи дека биле
опфатени децата од сите општествени слоеви
кои биле вклучени со програмски активности во
извидници.
Луѓето со послаба куповна моќ имаат поголем
ризик од ментални нарушувања, но извидниците
го намалуваат или пак целосно може да ги
избришат разликите во менталното здравје
помеѓу богатите и сиромашните. “Владите и
здравствените институции ширум целиот свет се
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во потрага по начин за да се намали јазот помеѓу богатите и сиромашните. Извидниците
се доказ дека тоа е возможно само треба децата и младите да се вклучат и учествуваат во
извидничкото движење”, тоа е еден од најважните заклучоци на еден од психолозите кој
работеше на студијата, Ричард Мичел од Универзитетот во Глазгов.

Елаборат – “Школа за водачи Зелениот Еди XII“
Драги извидници,почитувајќи ја Глобалната стратегија за
обука на кадри на СИМ, извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ од Велес и оваа година го продолжува циклусот на
организирање на Школи за водачи на патроли. За таа цел Ве
покануваме да земете учество на школа за обука на водачи на
патроли “Зелениот Еди XII“. На оваа Школа за водачи на
патроли може да учествуваат само слушатели кои веќе
наполниле 15 години и имаат интерес да водат патрола, јато.
Во прилог го имате и официјалниот елаборат за Школата.

Успешно реализирани активности
Успешно реализирани активностите од проектот „ Младински еко-етно рурален
туризам“, финансиран од Европска Унија во рамките на ИПА Програма за поддршка на
граѓанско општество и медиуми 2014 преку : Здружени сили за заеднички интереси кој
се имплементира од ЦОСВ-Комитет на организациите за волонтерски услуги Прилеп, во
партнерство со ЦГИ – Прилеп и АНТИКО – Скопје.

Проектот во целост ја исполни општата цел , зајакнување на влијанието на граѓанското
општество во унапредувањето на односите во заедницата преку партиципативна
демократија. Имплементацијата во Општина Чашка како селектирана општина со
мултиетничка заедница допринесе во поддршка на процесот на градење на доверба во
заедницата преку согледување на заедничките интереси на заедницата при тоа
стимулирајќи акции на локалните заедници за учество во процесите на донесување на
одлуки на локално ниво и воедно зајакнувајќи ги капацитетите на локалните граѓански
организации во анализа и застапување засновано на докази преку вмрежување на
27

засегнатите страни.Со завршниот тродневен камп во Извиднички центар Голозинци
каде учество земаа 63 млади лица од кои 35 машки и 28 женски лица. Имено
активностите на проектот директно придонесе кон подигнување на свеста за
стереотипите во заедницата, активности за вмрежување со посебен акцент на младите и
еднаков пристап за учество во јавниот живот.
Се овозможија и мали инфраструктурни подобрувања за туристичките целни подрачја
со поставување на урбана опрема , 5 клупи и 6 контејнери за цврст отпад во Горно
Врановци и Горно Јаболчиште.

Проектот„ Младински еко- етно рурален туризам се имплеметираше од страна
на Здружение на граѓани Еколошко друштво АМБИЕНТАЛИСТИ село Горно Јаболчиште
со партнерство на Извиднички одред „ Димитар Влахов“ Велес и Младински форум
Чашка.

Партнерст
вото дава видливи резултати и можност да се придонесе кон подобрување на животот во
локалната заедница. Продолжуваме да соработуваме и остваруваме заеднички
активности за младите лица од Чашка и Велес.

Велешките извидници на IX коло на извидничка лига на СИМ
Во Шумско Домче, во селото Студеничани во населбата Мала Река, Китка се одржа
традиционалната извидничка акција “Sex, Scouts and Rock n’ Roll“, а воедно и IX коло од
извидничката лига. Акцијата беше реализирана од страна на Прв Скопски Извиднички
Одред во соработка со Сојуз на извидници на Македонија во периодот од 28 до 29
септември 2018 год.
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На ова коло учество земаа истражувачите
(извидници на возраст од 16 до 18 години) и
роверите (извидници на возраст од 19 до 24
години).
Учесници
на
натпреварот
беа
извидниците од Скопје, Велес, Прилеп, Кичево,
Куманово и Штип кои се натпреваруваа меѓусебе во
областа на сексуалната едукација, чворови,
извештај на дел од помината патека, а и во голем
број на забавни игри.Извидничкио одред „Димитар
Влахов“ од Велес зема учество следните извидници:
Благој Ѓорѓиев и Давид Темелковски, кои учествуваа во акцијата како дел од екипата на
ИО “Еквинокс“ од Штип. Извидниците поминаа прекрасно време со своите врсници и се
вратија во своите домови со нови искуства и бројни нови познанства.
Благој Ѓорѓиев

Успешно реализирана Школата за водачи “Зелениот Еди“
Почитувајќи ја глобалната стратегија за обука на кадри на СИМ, извидничкиот одред

“Димитар Влахов“ од Велес ќе ја организира
на Школи за водачи на патроли – Зелениот Еди XII. Оваа републичка школа за обука на
водачи се организираше во периодот од 18 до 21.10.2018 год., во ИЦ “Голозинци“ во
истоименото село во Општина Чашка. Организаторот на школата се потруди да секој
учесник добие: единствениот печатен
прирачник во СИМ за обука на водачи –
“Водач на патрола“, патролен дневник,
марама, амблеми на школата, бележник со
останат печатен материјал. На оваа школа
за обука на водачи на патроли учество
земаа 18 извидници од следните
извиднички одреди и тоа: ИПО “Јадран“ од
Скопје , ИО “Феникс“ од Прилеп, ИО
“Димитар Влахов“ од Велес и извидници
од иницијативата за формирање на
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извиднички одред во населба Чашка.Се работеше по следната програма:– игри за
запознавање, поделба по патроли, изработка на патролна симболика
-очекувања од школата/ што знам, што сакам да знам?
-извидничка Фамилија (региони, WOSM)
-патролен колектив (симболика, дружински и одредски дух
-структура на Сојуз и Структура на Извиднички Одред
-ликот на водачот и извиднички метод
-униформа и ознаки,
-завет и закони, принципи -планирање на патролна средба
-методи и форми на работа
-панел дискусија на тема „Извидникот во општеството“
-презентација на програма „Компас“
-планирање на месечен, тромесечен и годишен план по категории
-излет/ бивак/ логор, хајк
-методологија на презентација
-презентирање на месечни, тромесечни и годишни планови
-духовност и писмо до самиот себеси
Тимот кои што работеше на оваа школа беше следниот: Ангелче Гушев, Бојан Миклош,
Влатко Влахчев, Јордан Бајрактаров, Јане Јанков и Александра Бошковска.
Со учесниците и коначарската едници која што ја опслужуваа школата целосно учество
на школата беше претставено со 40 учесници на истата.

Горди на резултатите во Општина Чашка
Горди сме на видливите резултати на територија на Општина Чашка согласно проектот „
Младински еко-етно рурален
туризам„
кој
се
имплементираше од страна на
Здружение на граѓани Еколошко
друштво АМБИЕНТАЛИСТИ село
Горно Јаболчиште Чашка ,
Извиднички одред „ Димитар
Влахов“ Велес и Младински
форум Чашка. Со несебичната
поддршка
од
страна
на
вработените на Општина Чашка
секој посетител се информира за
Општина Чашка, населените места и основните
информации за Чашка.
Инфо таблите и картата
се дел од проектните
активности кои оставаат
белег за туристичките
потенцијали и природни
реткости. Поставени се
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инфо табли со податоци за Бегово Поле, географскиот центар, музеите во Горно
Врановци и Голозинци. Продолжуваме со соработката на Општина Чашка да создаваме
промотивни активности кои допринесуваат за развој на Општина Чашка и подобрување
на квалитетот на живот во населените места. Инфо таблите се дел од проектот
„Младински еко –етно рурален туризам “ , регрантиран преку „Здружени сили за
заеднички интереси”, финансиран од Европска Унија во рамките на ИПА Програма за
поддршка на граѓанско опшество и медиуми 2014, имплементиран од страна на ЦОСВ
подружница Прилеп во партнерство со ЦГИ Прилеп и ЖГИ АНТИКО од Скопје. Само со
заеднички сили помеѓу здруженијата на граѓани кои делуваат на територија на Општина
Чашка и локалната самоуправа правилно ќе ги насочиме средствата од домашните и
странски донатори.

Претседателот Иванов додели признание
на македонските извидници
На 31.10.2018 год. (среда)
дванаесет
извидници
од
извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ – Велес земаа учество
на отварањето на 11 Скаутска
Младинска Академија која што
во наредните четири дена се
одржува во Скопје во хотелот
Континентал, а домаќин е
Сојузот на извидници на
Македонија. На овој голем
европски настан учествуваат
делегации од 40 европски
држави, а присутни се повеќе од 250 извидници.Оваа Младинска академија беше место
каде што Претседателот Ѓорге Иванов на Сојузот на извидници на Македонија му го
додели признанието „Повелба на Република Македонија“, по повод 65 години од
основање како самостојно здружение
на граѓани за деца и млади, а особено
за исклучителниот придонес за
развојот
на
младите
луѓе
во
Македонија преку промовирање на
извидничките вредности и принципи.
На
отворањето
на
Младинска
академија,
претседателот
Иванов
истакна дека Сојузот на извидници на
Македонија има значаен придонес во
правилното
воспитување
и
образование на илјадници млади луѓе
во
нашата
татковина.
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-Вистината никогаш немала толку непријатели како што има денес, во нашево време на
лажни вести и војни на перцепции. Јавната пристојност стана исклучок наместо правило.
Храброста и истрајноста станаа ретка и скапа работа. Отсуството на одговорност доведе
до криза на довербата. Сево ова се коси со принципите врз кои се темели извидништвото,
бидејќи извидникот зрачи со доверба, рече претседателот Иванов, кој е покровител на
Европската извидничка академија 2018. Toj истакна дека е потребно одново да го
пронајдеме, како што рече, златниот баланс што ќе ни помогне да градиме доблесни,
морални и одговорни личности. Личности кои со своите таленти, знаења и вештини ќе
придонесуваат кон личната благосостојба, но и благосостојбата на целото општество.

Старешината на велешките извидници член на “Пријатели на
извидниците во Европа- FOSE“
Во рамките на Европската Младинска Академија која што се одржува во Скопје од 30.10
до 4.11.2018 година, Европската скаутска фондација (EСФ) и Европскиот скаутски регион
– WOSM, на 2.11.2018 год. (петок)
во
хотелот
Континентал
орагнизираа презентациија на
реализирани проекти кои се
поддржани од Пријатели на
Скаутизмот во Европа (FOSE)
која
што
се
дел
од
фондацијата. На
оваа
презентација старешината на
извиднички одред “Димитар
Влахов“ – Велес, м-р Ангелче
Гушев
ги
презентираше
реализираните проекти кои се
поддржани од ЕСФ, а воедно со донирање на сопствени
финасиски средства тој стана и член на Пријатели на Скаутизмот во Европа (FOSE).
Сертификатот за ченство и официјалната значка на организацијата му беше доделена од
страна на Кевин Камилери, претседавач на Европскиот скаутски комитет и Јорген
Расмусен, почесен претседавач на на Европската скаутска фондација.
Покрај старешината на нашиот одред уште осум
извидници од Сојузот на извидници на Македонија
постанаа челнови на Пријатели на Скаутизмот во Европа
(FOSE).
Инаку Мисијата на Европската извидничка (скаутска)
фондација
е:
– да обезбеди финансиска поддршка за развојот на
извдништвото во Европа, со главен акцент на проектите
на националните извиднички организации во Централна
и Источна Европа. – да се развијат пријателите на
извидници во Европа како средство за собирање на
финасиски средства за поддршка на извиднички проекти.
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Орагнизацијата
Пријателите
на
извидништвото,
делувајќи
како
амбасадор, исто така, помагаат да се
регрутираат извидници преку нивните
лични
контакти
и
експертизи.
Орагнизацијата има за цел да ги
зголеми фондовите за донации со цел
да се обезбеди финансиска поддршка за
други активности на европскиот
извиднички регион, како што се
семинари, настани, публикации и
оперативна поддршка.
Европска извидничка фондација е
раководена според швајцарскиот закон за фондации, ослободен од сите швајцарски
даноци, а управуван од Одборот на фондацијата во целосна соработка со Европскиот
комитет за извидници на Светската организација на извидништвото (WOSM).

Велешките извидници учесници на акцијата
“Извидниците за својот град 2018“
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“
– Велес, на покана на извидничкиот
одред “Браќа Миладиновци“ од Скопје ,
на 17.11.2018 год. (сабота), по повод
Денот на ослободување на град Скопје,
со осум извидници или две патроли
земаа учество на традиционалната
акција “Извидниците за својот град
2018 “. На оваа извидничка акција
извидниците се натпреваруваа во голем
број на извиднички дисциплини, а на
истата учество земаа повеќ од
триесетина патроли од Скопје, Велес, Штип, Кичево и Куманово. Велешките извидници
во двете категории на истражувачи и извидници го освоија четвртото место.
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Прослава по повод 17 Ноември – Светски ден на еколошките
движења
На 19.11.2018 год. (понеделник) на покана на ООУ “Блаже
Конески“ – Велес, извидниците од извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ Мартин Голчев, Иван Гушев, Давид
Темелковски и Катерина Гушева учествуваа на
манифестацијата по повод 17 ноември – Денот на
еколошкото движење. На оваа манифестација на ООУ
“Блаже Конески“ му беше доделено и “Зеленото знаме“ во
знак на еколошките активности кои се превземаат во
училиштето. Покрај тоа на поголем број на ученици од училиштето им беа доделени и
еколошки книшки.

Велешките извидници – пошумуваа !!!
На 08.12.2018 год.(сабота) членови на
извидничкиот одред “Димитар Влахов“,
земаа учество на еколошко-граѓанска
акција за пошумување организирана од
страна на Општина Велес која ќе се
реализираше на на локалитетот Вршник и
тоа на површина од 3 хектари, со
засадување на 5.500 садници од багрем. На
акцијата земаа учество: вработените во
Општина Велес, јавните претпријатија и
други
општински
институции,
Здружението “Акцијаш” и други здруженија
на граѓани.

Учество на трибина – Транспарентност во финансирањето на
граѓанските организации од општинските буџети
На покана од Фондацијата за развој
на локалната заедница Штип во
рамките на проектот „Силни
граѓански
организации
за
позитивни социјални промени“,
старешината на извиднички одред
“Димитар Влахов“ – Велес, м-р
Ангелче Гушев зема учество на
отворен настан – дискусија на тема
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“Транспарентност во финансирањето на граѓанските организации од општинските
буџети “. Настанот се одржа на 20ти декември (четврток) во хотел „Романтик“ во Велес.
Целта на овој настан беше да се согледаат трендовите во практикување на
транспарентноста од локалните власти и да се поттикнат граѓаните и граѓанските
здруженија на активен пристап во зголемување на отчетноста. На настанот беа
презентирани практики и споделени искуства во делувањето на граѓанскиот сектор во
поттикнување на транспарентноста и отчетноста кај општините од Вардарскиот и
Пелагонискиот плански регион, посебно во насока на финансиската поддршка која ја
обезбедува општината за граѓанските организации.

Велешките извидници го уредија Домот на НВО во Велес
Членови на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, на првиот зимски ден на
23.12.2018 год. (недела) организираа
акција на уредување на Домот на НВО
во Велес, а воедно се приклучија кон
акцијата на Медиа/Арт клубот – Велес
на Младински образвовен форум на
настанот
„Reborn
Yard“.
На
овој
настан
се
изврши
интервенција во јавниот простор,
поточно репарирање и менување на
покривната
конструкција
на
Летниковецот, фарбање на неговата конструкција, како и на клупите и постоечката маса.
Исто така се изврши белење на ѕидот на зградата
од Домот на НВО кој е нагрден со невкусни
графити и на некои места е оштетена фасадата на
Домот на НВОПокрај овие активности членови на
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес
извршија и средување на кровната конструкција
на Домот на НВО и тоа со чистење на кровот од
голем број паднати дрва, чистење на
хоризнталните и вертикалните олуците и
одстранување на голем број на одпаднати кабли
од стара кабловска интернет и тв инсталација.
Покрај ова извршија и средување на магацинскиот простор на одредот со замена на
скршени керамиди на магацинскиот кров и изврши белење на ѕидот на магацинот кој е
нагрден со невкусни графити Целта е подигање на свеста кај граѓаните за уреден и
незагаден јавен простор, искористување на јавниот простор и негово разубавување. Исто
така, преку овој настан се мотивираат младите во разубавување на јавниот простор и се
промовираат волонтерските вредности, со што се испраќа позитивна порака во
локалната заедница.
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И на крај сакаме да истакнеме дека ниедна организација не може во денешни
услови да работи без соработка со други организации и институции, сметаме дека
нашите програмски активности се ши око отворени за нови предлози, без оглед дали тие
потекнуваат од членството, СИМ, училиштата, НВОи од градот и друг ите здруженија на
граѓани и фондации кои делуваат во Република Македонија. На евентуал но можните
настојувања за политички манипулации со извидничкото движење, најжестоко ќе се
спротиставиме, останувајќ и доследни на нашата програмска определба дека
извидничкото движење е вонпартиско и неполитично. Нејзината активност не само што
не е политичка обоена, ами напротив вклучувајки што поголем број на членови во своите
редови, таа врши заштита на децата и мадите од политички манипу лации, кои во
денешни услови може да се доведе до негативни последици. Сите залагања од наш а
страна за стекнување на што повеќе знаења на нашите членови, ќе зависат пред се од
заинтересираноста на младите како и од помошта на училиштата, спонзорите и
државата. На универзалната човекова потреба за дружење, за чување на природата и што
почесто уживање во нејзините благодети, е наша цел која ќе настојуваме да ја всадиме во
свеста на секој наш и звидник.
Доколку во тоа успееме, реализацијата на нашата програма ќе биде ОПРАВДАНА.

Старешина на извиднички одред “Димитар Влахов“
м-р Ангелче Гушев
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