ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ОД ВЕЛЕС
ЗА 2011 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 чекори кон извидништвото на Баден Пауел доаѓа до
развивање на моќна организација која се проширила во 180 држави
во светот, а низ самата организација поминале 250 милиони ак-тивни
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 програми
кои се базирани на интересите на членовите, вклу-чувајќи 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 предвојничка обука во склоп 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 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 единици 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 сите републички и сојузни смотри. Во делот на ориентационите натпреварувања
патроли од одредот земаат учество во Бечеј, Бања Лука, Смедерево, Белград, Коњиц,
Сараево, 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 - СВИФЕСТ во Ниш,
Ликовната колинија на извидници сликари во
Ковачица, учество на семинар во Кандерштег Швајцарија, Будимпешта - Унгарија, Киев Украина, Европската конференција во Прага Чешка, Националното Џамбори во Германија,
Ровервеј - Италија и прославата на 100 години постоење на извидничкото движење во Свет-ското 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
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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. На 05.04.2004 година извидничкиот одред Димитар Влахов го прослави
своето 50 годишно постоење. На оваа прослава беше промоирана монографијата
“Извидничкото движење во Велес 1953 - 2003“ и репортажата “50 години - воспитание образование - извидништво“
Во 2002 година, за квалитетното менаџирање на извидничкиот одред Димитар Влахов,
Ангелче Гушев како старешина на одредот, од страна на Локалната самоуправа на Велес,
доби “ 9то Ноевриска плакета“ како највисоко општинско признание. Истата година на
прославата по повод 50 години извиднички одред Мија Станимировиќ од Ниш, нашиот одред
беше одликуван со Кристална плакета.

Новите членови дадоа Завет
Со почетокот на новата учебна година и со поминатиот
подготвителен период од три месеци за новите членови
на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, на
редовна средба на советот на водачи на одред се
разговараше и се донесе одлука да се организира завет
со излет кои траеше четири дена (мини зимување).
Активностите се организираа во извидничкиот дом во
“Голозинци“ во истоименото село и тоа во периодот од
15-18.1.2011 год. Завет дадоа 15 нови извидници,
додека пак останати учесници кои земаа учество на ова
мини
зимовање
вежбаа
топографија и ориентација
во природа. на оваа активност учество земаа 25 извидници.
Целокупните активности беа раководени од страна на водачите
на патроли и началникот на одред Благој Ѓорчевски.
Сите
гореспоменати активности кои беа организирани се составен дел
на програмата за работа на извидничкиот одред „Димитар
Влахов“ и истите ќе послужат за поголомеа подготовеност на
членовите на нашиот одред за понатамошните активности. А со
тоа се надеваме дека ќе постигнеме одлични резултати,како што
тоа ги постигнувавме до сега.

Зимски камп за вештарства
Во согласност со пограмата за работа на Сојузот на Извидници
на Македонија,во периодот од 3 до 6 февруари 2011 година
беше организирана Обука за вештарства прва од ваков вид во
новиов милениум,целта на оваа обука е да се развијат личните
афинитети на извидниците кои земаа учество, за подоцна да
можат да ги пренесуваат своите искуства на помладите
генерации, учесниците од 10-те можни вештарства имаа право
да одберат највеќе по 5 и истите тие да ги изучуваат, за
подоцна да бидат тестирани и за тие што успешно ќе ги поминат
тестовите бидат наградени со амблеми,кои ја претставуваат
вештината што истите извидници ја одбрале, извидниците имаа
право да одберат помеѓу следниве вештарства:курир, коначар, планинар, кувар, глумец,
свирач, атлетичар, млад лекар, заштитник на природата и шумар. Од извиднички одред
“Димитар Влахов“ од Велес, учество земаа десет иавидници. Учество на оваа обука за
вештарства земаа скоро сите извиднички одреди од републикава и вкупно присуствуваа
околу 100 извидници на возраст од 7 до 25 години.Во поглед на организацијата се помина во
најдобар ред благодарение на коначарската екипа и организаторите, а временските услови
не послужија со многу сонце,што на сите го издигна расположението до максимум,во секој
случај успешно реализирана обука,се надеваме дека ќе уште многу вакви обуки и дека
конечно извидништвото во Македонија е на вистинскиот пат !
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Медиумско преставување по повод 22 Февруари
По повод 22 февруари Светскиот ден на извидништвото, на
локалното радио 5 ФМ во Велес на 107,1 настап имаше
Ангелче Гушев кои што во рамките на триесет минутниот
разговор ги претстави следните активности:
за хронологијата на светското извидништвото од самиот
почеток во 1907,
за основачот на извидничкото движење сер Робер Баден
Пауел и неговата сопруга Олив Баден Пауел
- за новиот прирачник “Логорување“
- за 26 Средби на извидници Велес 2011
- за нашето одредско учество на 8 Смотра на СИС ВО Шабац - Република Србија
- за учеството на извидниците на 22 Светско Џамбори - Шведска 2011
- за наредните тековни активности во 2011 година организирани од страна на одредите од
Македонија и надвор од неа
- одредска програма за прослава по повод 22 февруари
- програма на СИМ за прослава по повод 22 февруари
- проектни активности кои следуваат за реализација од страна на нашиот одред
- одредска забава за членството

Дебакл на ноќниот хајк
По повод прославата на светскиот ден на извидниците 22
февруари, Сојузот на Извидниците на Македонија на 26
февруари го организираше
ноќен марш кон Водно.
Поаѓањето кон целта стартуваше во 18.00 часот, од пред
камениот мост во Скопје,на овој ноќен марш учествуваа
седум одреди од републикава меѓу кои и нашиот. Од нашиот
одред земаа учевствоследните извидници:Марина Тасева,В
латко Влахчев, Богдан Маневски,Александар Љутков,Благој
Ѓорчевски,Виктор Таневски, Тоше Василевски, Никола
Аксентиев, Мартин Јошевски, Лилјана Јошевска, Ангел
Јорданов, Душица Здравевска, Елиф Шаќирова, Никола,
Димов, Милчо Ракиџиев, Методија Андов и Теодор Андев. Овааа манифестација годинава се
одржува по седми пат.

Зелена акција за Велес
Во рамките на активностите поврзани со 21 март - Денот на
пролетта, Зелената коалиција во која што партиципира и
извидничкиот
одред
“Димитар
Влахов“,
организираше
пошумување на терените околу спомен костурницата во Велес.
Акцијата беше насловена како
“Зелена акција за Велес“, а се
пошумуваше фронталниот дел
на спонем костурницата со
декоративни растенија. На ова
пошумување
нашиот
одред
беше најброен и беше преставен со дваесет извидници. Во во
акцијата
“Зелена
акција
за
Велес“
се
вклучи
и
Градоначалникот на град Велес, г-дин Горан Петров. Со
акцијата за пошумување која се одржа на 20.3.2011 (недела)
се докажа дека Зелената коалиција е најорганизирана НВО
коалиција во Македонија.
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Туристичките потенцијали на Вардарскиот регион
Центарот за развој на Вардарски плански регион во
соработка со општините од Вардарскиот регион, ја
организираа
првата
работилница,
по
повод
имплементацијата на проектот: “Развој на транзитниот и
алтернативниот туризам во Вардарскиот регион-Фаза 1”Проектна задача 5 “Изработка на Стратегија за промоција
и маркетинг на Вардарски плански регион”. Работилницата
се одржа на 23.03.2011 година (среда) во хотел Монтенегро
Ревијера-Велес.
Работилницата
имаше
за
цел:
идентификација на приоритети за промоција и маркетинг на
туристичките
потенцијали
на
Вардарскиот
регион,
дефинирање на стратешки цели за секоја приоритетна област, дефинирање на активности за
стратшките цели за секоја приоритетка област. На оваа работилница беше поканет и
извидничкиот одред “Димитар Влахов“, учество земаа Благој Ѓорчевски и Никола Аксентиев.
Присутните на трибината беа поздравени и од раководителот на центарот за развој на
Вардарски плански регион Александар Бузалков.

Анкетирање
Членовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“од Велес
извршија анкетирање на корисниците на транспортната
инфраструктура на коридорот 10 за
потребите на проектот:
Развој на
транзитен и алтернативен туризам во
Вардарскиот Плански Регион. Местата
на анкетирањето на транзитните
патници
беа:
патарина
Сопот,
патарина Отовица и хотел Македонија
во близина на с. Каласлари. Во
продолжение неколку фотографии од работата на терен ...

Младите немаат доверба во локалните власти
Младите се сомневаат во локалните власти и сметаат дека политиката не треба да биде на
првото место. За 50 проценти од анкетираните средношколци гласањето на изборите не е
приоритет. Ова се дел од резултатите од анкетата што ја спроведе Младинскиот Образовен
Форум ,врз репрезентативен примерок од 3607 млади граѓани од земјата. Во Велес испитани
биле 280 ученици. Половината од нив не гледаат иднина во земјава. „Велес е помеѓу трите
градови во државата каде младите во најголем процент ,речиси половина одговориле дека
сакаат да на напуштат земјата. Тоа е алармантно и затоа треба да се работи на тоа поле",
вели Дејан Ристов локален клуб на млади при фондација ФОКУС. Истражувањето на
Младинскиот Образовен Форум е спроведено во пет области: доверба во институции,
социјална вклученост, граѓанско учество, образование и воншколски активности.
Резултатите покажале дека младите сметаат дека треба повеќе да се слушне нивниот глас, а
се истакнува сомнежот и недовербата кон институциите и
пред се кон политичарите. „Ние денеска освен што ќе ги
презентираме овие резултати ,ќе понудиме и конкретни
решенија како да се реагира за да се постигне подолема
доверба во институциите и вклученост на младите во
општествените процеси. Дел од тие решенија се
однесуваат и на невладиниот сектор ,а дел и за Агенцијата
за млади и спорт", вели Мартин Галевски МОФ. Од
Младинскиот Образовен Форум како позитивно ја оценија
вклученоста на општина Велес во огранизацијата на
денешната трибина, како чекор кон приближување на
младите со локалните власти. На оваа трибина од страна
на извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес учествуваа петмина извидници. Трибината
се одржа во големата сала на општина Велес на 24.3.2011 год.
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Стратегија и визија на ВПР
Создавајки ја стратегија за промоција и маркетинг на
Вардарскиот Плански Регион (ВПР) за периодот 20112015, се одржа втората работилница на која се
создаваше Визијата и Стратегија за промоција и
маркетинг на туристичките потенцијали на Регионот.
Работилницата се одржа на 28 март 2011 г.во Мотел
Монтенегро Ревиера во Велес.
При создавњето на визија за промоцијата и маркетингот
на туристичките потенцијали на Вардарскиот плански
регион се формираа и цели и претпоставки за успех на
Стратегијата за промоцијата и маркетингот и се
дефинираа туристичките производи на Вардарскиот
плански регион, сегментација на туристичкиот пазар и ииференцирање на туристичкиот
производ. Како претставници на извиднички одред “Димитар Влахов“ - Велес, беа Душица
Здравевска и Мартин Јошевски.

Ден на дрвото - седми дел !
Во рамките на седмата еколошката акција “Ден на дрвото - Засади
ја својата иднина“ на 31.3.2011 год. (четврток) учество зема и
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес со десет извидници.
Акцијата се реализираше на терените на општина Чашка (Долги
рид). На оваа акција учество земаа ученици од сите основни и
средни училишта од Велес и Чашка, потоа вработени во јавната
администрација, родители и грагани, а беа присутни
и
Градоначалниците на двете општини. Акцијата беше и медиумски
покриена од голем број на медиумски куки кои што на самиот
настан слетаа со хелихоптер.

Стратегија и визија на ВПР - трета работилница
Создавајки ја стратегија за промоција и маркетинг на Вардарскиот
Плански Регион (ВПР) за периодот 2011-2015, извидниците од
извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес, учествуваа на третата
работилница на која се разговараше за пазарното комуницирање и
позиција на Вардарскиот Плански Регион. Работилницата се одржа на
4 април 2011 г.во Ресторан “Рубико“ во Неготино. Учесници од
страна нашиот одред беа Душица Здравевска, Благој Ѓорчевски и
Никола Аксентиев

Администратор на ВикиМакедонија
Во организација на Фондацијата Метаморфозис, ВикиМакедонија и Фонадацијата Фокус, на
8.4.2011 год. (петок)
во просториите на “Фокус“ се
организираше работилница на
тема:
Администратори
за
поддомејнот
за
Велес
од
ВикиМакедонија
www.vikimacedonia и тоа на
платформата на Википедија. На
оваа работилница од седумте
слушатели беше присутен и
Мартин
Јошевски
член
на
извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес. Воедно
нашиот извидник е и еден од седумте администратори за
погоренаведеното.
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Кандидат за старешина на СИМ
На редовната седница на старешинството на СИМ која се одржа на
10.4.2011 год. (недела), беше прифатена кандидатурата на
единствениот кандидат за Старешина на СИМ, Димче Велев кој е член
на извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес. Кандидатот е
долгогодишен член на извидничката организација на Македонија од
1985 год. Велев обавувал голем број на функции мегу кои: старешина
на одред, Началник на Биро на СИМ, Началник во ИЦО - Охрид,
претседател на Младински сојуз на Велес, Генерален секретар на
сојуз на невладини организации на Велес и програмски директор на
фондација “Фокус“ од Велес каде заснова професионален работен
однос . Во прилог на ова ви ја преставуваме и неговата програма за
работа во периодот од 2011 - 2015. Програмата можете да ја симнете тука .
На редовното изборно Собрание на Сојузот на извидници на Македонија, кое се одржа
на 17.4.2011 год. (недела) во Меморијалниот музеј на АСНОМ во село Пелинце, кандидатот за
старешина од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, г-дин Димче Велев беше
избран за Старешина на Сојуз на извидници на Македонија. По презентирањето на неговата
програма за работа за периодот 2011- 2015 беше пристапено кон гласање. Од присутните 43
делегати на собранието на СИМ, 38 гласаат за нашиот одредски кандидат, тројца беа против,
а двајца делегати останаа воздржани. Со изборот на велешкиот кандидат за старешина на
СИМ, повторно се докажа дека извидничката организација во Велес има традиција и негува
кадри за раководењето на организацијата.

Велешките извидници втори на мегународен меморијал
На покана на извидничко поречанскиот одред “Јадран“ од Скопје,
две патроли на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес
земаа учество на 38 меѓународен меморијал “Марко Граорковски“.
Овој меморијал се одржа на терените на општина Петровац во
Катлановска Брезица и тоа во периодот од 8-10 април оваа година.
Натпреварите се организираа во областа на топографијата и
ориентацијата во непознат терен, полигонски натпревари, изработка
на пренокевалиште на терен, прва помош и преживување во
природа. На овој мегународен меморијал учествуваа следните
одреди и тоа: Ио “Илинден“, ПСИО, ИО “Браќа Миладиновци“ и ИПО
“Галеб“ од Скопје, ИО “Крсте Јон“ од Струга, ИО “Скаут“ од Куманово, ИО “Мирко Милески“
од Кичево, ИО “Димитар Влахов“ од Велес и извидници од Ниш - Република Србија и
извидници од Подгорица - Република Црна Гора. На овој меѓународен извиднички меморијал
во категоријата извидници првото место го освоија извидниците од ИО “Вожд“ од Ниш,
второто место го освоија извидниците од ИО “Димитар Влахов“ од Велес, а третото место
извидниците од Скопје. Покрај ова имаше организирано и натпревари за помлади извидници.
Со освојувањето на второт место на извидниците од Велес се потврдува квалитетната работа
на велешката извидничка организација.
Трети на средбите - Пелинце 2011
На покана на извидничкиот одред “Скаут“ од Куманово, две
патроли на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес
земаа учество на меѓународните средби на извидници Пелинце 2011. Овие средби на извидници се одржа на
терените на меморијалниот центар АСНОМ во селото
Пелинце и тоа во периодот од 15-17 април оваа година.
Натпреварите се организираа во областа на топографијата
и ориентацијата во непознат терен, полигонски натпревари,
прва помош и сигнализација. На средби учествуваа
следните одреди и тоа: ИО “Илинден“, ПСИО, ИПО “Галеб“ и
ИПО “Јадран“ од Скопје, ИО “Димитар Влахов“ од Велес, ИО
“Н.Н. - Борче“ од Крива Паланка, ИО “Гоце Делчев“ од
Св.Николе и извидници од Крагуевац, Ниш и Врање - Република Србија. На овие меѓународни
извиднички средби, првото место го освоија извидниците од ИО “Илинден“ од Скопје, второто
место го освоија извидниците од Србија а третото место извидниците на ИО “Димитар Влахов“
од Велес.
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Моите американски пријатели
Македонија. На настанот учествуваа волонтерите од 15-та група на Мировниот Корпус во
Македонија, велешките основни и средни училишта, невладините организации,
стопанствениците и занаетчиите. Гостин на прославата беше
Амбасадорот на САД Филип Рикер кој изрази задоволство од
взаемната соработка. Мислам
дека Мировен Корпус ќе
продолжи
да
работи
во
Македонија
со
нови
волонтери
како
во
изминативе 15 години.“, рече
Рикер. Амбасадорот изрази
благодарност до Градоначалникот Горан Петров и
граѓаните на Велес за разбирањето и поддршката на
работата на волонтерите. „Мировниот Корпус е овде 15
години и ние сме многу задоволни што нашата програма
овде се развива благодарение на гостољубивоста и
топлината на македонскиот народ. Во организација на Општина Велес и Мировниот Корпус
на САД , на 20-ти април годинава во Младинскиот парк беше
одбележан големиот јубилеј 50 години Мировен Корпус во светот
и 15 во Нема подобар начин да се придонесе за мирот во светот
од взаемното запознавање на нашите земји“, рече Стивен Каци,
директор на Мировниот Корпус за Македонија. „Се надевам дека
нашите американски пријатели се уверија дека нивните
волонтери овде се прифатени, дека прават многу корисна работа
за заедницата и дека ние како граѓани на Велес и како жители
на Република Македонија знаеме и
го цениме тоа. САД на повеќе
начини помагаат во Македонија. Јас сум презадоволен затоа што
Велес е град во кој многу често за првпат се реализираат
проекти како што е населбата Хабитат“, изјави Градоначалникот
Горан Петров. Манифестацијата донесе колорит на живот и
креативност во центарот на Велес каде во пресрет на
Велигденските празници учениците ги презентираа декорираните
велигденски јајца на тема „Моите американски пријатели“, а
стопанствениците, занаетчиите и невладините организации
своите производи и проекти. На оваа манифестација извидничкиот одред “Димитар Влахов“
имаше свои штанд, преку кои ја престави својата издавачка дејност со што докажа дека во
целост е посветен на едукацијата на младите луге во град Велес.

Вардарска регата “Гемиџии 2011“
На последната седница на координативното тело на
Вардарската регата “Гемиџии 2011“ одржана на 26.4.2011
год. (вторник) , се донесе одлука за организирање на
овогодинешната вердарска регата. Координативното тело е
составено од: Себо Шаќиров кооринатор на регатата,
Ангелче Гушев задолжен за логорување и престој во
природа, Сашко Тодоров задолжен за пловидба, Александар
Бузалков од центарот за развој на Вардарскиот плански
регион и Лазар Лазаровски задолжени за медиуми и
информирање. Координативното тело го изготви и усвои
главниот елаборат со вклучен буџет за регатата, а сега е во фаза на формирање на
Организациониот одбор. Овогодинешната регата која е XII по ред ке биде финасирана од
страна на Градоначалникот и Локалната самоуправа на Велес. Се планира оваа регата да
биде од мегународен карактер, а истата ќе се одржи во периодот од 30.6 1-3.7.2011 год.
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Организирана школата за водачи Зелениот Еди 12
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес во
периодот од 17 до 22 јуни оваа година, ја организираше
дванаесетата летна школа за водачи “Зелениот Еди“.
Школата се одржа во извидничкиот центар “Голозинци“ во
истоименото село во општина Чашка. Школата беше
финансирана од страна на Европската Скаутска Фондација
од Женева и на истата учество земаа 40 извидници од
Република Македонија. Едукативниот дел на школата беше
воден од страна на Ангелче Гушев кои е инструктор од
втор степен по вудбеџ методологијта на обука.
Програмскиот дел на школата беше покриен со следните
теми: совет на водачи, патрола и јато, патролна средба,
планирање на патролна средба, патролна симболика, извиднички метод, патролен колектив,
историја на извидништвото во македонија и светот, методологија на презентирање,
формирање на тим, ликот на водачот, планирање на месечен, тромесечен и годишен план за
работа, извидникот во општеството, игра, хајк и др. Покрај едукативниот дел на школата за
учесниците беа организирани и два хајка и престои во природа. Учесници на школата беа
извидници од Скопје, Валандово, Св.Николе и Велес.
За времетраење на школата на 19.6.2011 год. (недела) беше одржана и седница на
старешинството на СИМ со што се оддаде и признание на Школата, а со тоа и членовите на
старешинството се запознаа со работата на истата. На оваа школа како предавач се појави и
старешината на СИМ, Димче Велев.
Црна точка на школата остана не вклучувањето на Бирото на СИМ и Комесарот за обука на
кадри во помош при организирањето на Школата и не давањето на
двајца инструктори за вклучување во работата на програмскоедукативниот дел на истата и покрај тоа што како извиднички одред
многу врме пред одржувањто писмено се обративме до Комесарот за
обука на кадри.
Сепак како старешинство на извиднички одред “Димитар Влахов“ сакаме
да истакнеме дека во целост сме посветени на обуката на помладите
извидници како во Велес така и во Македонија и целосно сме задоволни
од реализирањето на оваа 12 по ред Школа за водачи која што е втора
организирана како летна школа во низата на Зелениот Еди.

Извидниците ги подготвија сплавот и ја утврдија програмата на регатата
Во рамките на подготовките на Вардарската регата Гемиџии
2011 почна да се подготвува и нај атрактивниот пловен објект
од регатата, сплавот или т.н. гемија која што беше
изработена од вештите раце на постарите ветерани кајакаригемиџии, а додека финалното исцртување и декорирање го
извршија членовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“
и тоа Благој и Мартин кои воедно се и дирекни учесници во
регатата.
Програма на Вардарската регата Гемиџии 2011
СРЕДА - 29.6.2011 год.
-19.00 Собирање на учесниците на регата Гемиџии 2011 пред споменикот
на Панко Брашнар и дефиле до споменикот на Гемиџиите кај Мало мовче
-20.30 Културно - уметничка програма Интернационален Фолклорен
фестивал - ИФФ
-22.00 Настап на Мики Секуловски и Орхидеја Дукова
ЧЕТВРТОК - 30.6.2011 год.
-8.30 Поклонивање пред споменикот на Гемиџиите
-9.00 Обраќање на Градоначалмикот на Општина Велес, Горан Петров
-9.30 Тргнување на регатата Гемиџии 2011
Пловење на релација Велес - Криволак
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ПЕТОК - 1.7.2011 год.
Пловење на релација Криволак - Демир Капија
САБОТА - 2.7.2011 год.
Пловење на релација Демир Капија - Марвинци
НЕДЕЛА - 3.7.2011 год.
Пловење на релација Марвинци - Гевгелија и крај на регатата со свечен прием на
Градоначалникот на Гевгелија

Велешките извидници се вратија од пловење
По три дена пловење , поминати над 120 километри и
оживеана традицијата на стариот начин на трговија меѓу
Велес и Солун ,
седумдесетмината учесници на
Вардарската регата стигнаа во Гевгелија. Во знак на
спојување на минатото и сегашноста градоначалниците на
Велес и Гевгелија, Горан Петров и Илија Франгов на
целта си разменија подароци. „Стоката која ја имавме
натоварено на гемијата ја продадовме и еве еден мал
подарок за вас како домаќини на целта каде пристигнаа
годинашните учесници на регатата", рече Горан Петров,
градоначалник на град Велес . Градоначалникот на
Гевгелија Илија Франгов, како добар домаќин ги нагости
гемиџиите. Првиот сплавар, Ратко Лазаревски, вели дека 12-та по ред Вардарска регатаГемиџии успешно е завршена. Гемијата и деветте чамци кои пловеа по реката Варадр
успешно се укотвија. "Иако временските услови не ни беа наклонети, сепак ние успеавме
успешно без поголеми проблеми сите да стигнеме на целта.
Сведоци сме на прекрасната глетка кога со седум од деветте чамци и гемијата пристигнавме
заедно на целта, како прв сплавар задоволен сум од организаторите, но и од сите учесници
и оние кои пловеа, но и оние кои на копно беа наша логистика", рече Ратко Лазаревски,
прв сплавар на гемијата. Да се биде учесник на регатата
значи да се почувствува духот на велешките гемиџии,
ова за нас учесниците е предизвик за почит кон делото
на
нашите
претци,
„Впечатоците
се
огромни,
доживувањето незаборавно,
тргнавме од Велес со
помислата на делото на славните гемиџии, стигнавме на
целта тука како горди нивни сограѓани. Веќе од утре ќе
се надеваме дека догодина повторно ќе бидеме дел од
Вардарската регата" истакнаа дел од учесниците на
регатата.З а успешноста на регатата најзаслужни се
младите кајакари на кајакарскиот клуб "Вардар" од
Велес. Тие ја трасираа патеката по која се движеше
гемијата и чамците. „Ние одевме напред и проверуваме какви се брзаците, Вардар има многу
брзаци. "Вардар е тежок за веслање, ако не го познаваш добро, ние често сме со чамците во
реката и затоа и овие четири дена не ни беше тешко да бидеме претходница на чамците и
гемијата", рекоа кајакарите. За лекарот на регатата др.Горан Јовиќ, работа немаше. "Немав
никаква работа овие четири дена сe помина најдобро. Како што сите тргнавме од стартот
така и сите стигнуваме на целта", рече др.Јовиќ.
Организаторите велат дека Вардарската регата се покажува како манифестација која ги
промовира
убавините
на
реката
Вардар
и
можноста
за
развој на алтернативниот туризам. Сместувањето и исхраната беше одлично организирано од
страна на извидниците на извидничкиот одред “Димитар Влахов“. Докажавме дека
максимално ја познаваме работата кога станува збор за престој во природа. Голема помош ни
беа и војниците на АРМ кои во секој момент ни даваат подршка, рече Благој Горчевски
началник на градскиот извиднички одред. Регатата исто како и лани целта ја имаше во
Гевгелија . Организаторите за догодина најавуваат учесниците да не бидат само од Велес,
туку и од Општините по течението на реката Вардар, а целта посакуваат да биде некаде
предСолун.
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Учесници на регатата од страна на извиднички одред
“Димитар Влахов“ - Велес беа:
1. Ангелче Гушев
2. Благој Ѓорчевски
3. Тоше Василевски
4. Зоран Пановски
5. Никола Аксентиев
6. Димитар Јорданов
7. Мартин Јошевски
8. Јане Јанков
9. Ристов Дејан
10. Ангел Јорданов

Завршија XXVI Средби на извидници Велес 2011
Извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес ги организираше 26те Средби на извидници
Велес - Голозинци 2011, а истите се одржаа во периодот од 7 до 11 септември 2011 год.во
извидничкиот центар “Голозинци“ во истоменото село. Овие средби се одржуваа во знак на
прославата на Денот на Државноста - 8 Септември. На
овие средби учество земаа 100 извидници од следните
извиднички одреди: ИПО Јадран, ИО ММ Брицо, ИПО
Галеб од Скопје, ИО “Скаут“ од Куманово, ИО “Наум
Наумовски - Борче“ од Крива Паланка и гости од
Република Србија и извидниците од одредот домакин.
На средбите првото и второто место го освоија
патролите на извидничко-поречанскиот одред “Јадран“
од Скопје, а трето место им припадна на патролата од
извидничкио - поречанскиот одред “Галеб“ од Скопје.
Овие средби се организираа со поголем број на
денови,а извидниците учесници се натпреваруваа во
областа на ориентацијата и топографијата, а ги
внесовме и дружењето и забавата преку полигонските игри, палењето оган односно играта
како метод
на работа во традиционалниот скаутизам...Сакаме да истакнеме дека во
периодот од 1975 до оваа 2011 година, успеавме да ги
организираме 26 Средби на извидници, а кои што
последните десет беа
од меѓународен карактер. Со
организирањето на овие средби извидниците од Велес
дефинитивно покажаа дека знаат да го практикуваат
извидништвото, а воедно и да го популаризираат својот
град Велес и својот извиднички центар Голозинци. 26
Средби беа организирани со финасиска поддршка од страна
на Општина Велес, донации од локалниот бизнис сектор и
сопствена партиципација на учесниците и одредот
домакин...
Волонтерството во пракса
Фондацијата за локален развој и демократија ,,Фокус,,
со цел да го поттикне граѓанскиот сектор на поголемо
промовирање на волонтерство и добрите волонтерски
практики и да даде свој придонес во рамки на
Европската година на Волонтерите, организираше
Тркалезна маса на тема „ВОЛОНТЕРСТВОТО ВО
ПРАКСА“. Целите на тркалезната маса е да ги собере
волонтерите и луѓето од различните сектори кои
работат во областа на волонтерството да се разгледаат
состојбите и предизвиците со кои се соочуваат
граѓанските организации и јавните институции во
неговото поголемо афирмирање и да се споделат информации и искуства од спроведување на
различни програми за волонтирање. Поканети учесници на овој настан беа претставници од
граѓанските организации, координатори задолжени за волонтерски програми како и
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волонтери од Црвениот крст, здруженија на граѓани од Велес, волонтери од Мировниот
корпус во Велес, волонтери од локални јавни институции и извидничкиот одред “Димитар
Влахов“. Тркалезната маса се одржа на 14 јули 2011 година (четврток) во салата на
Фондацијата ФОКУС. Тркалзена маса „ВОЛОНТЕРСТВОТО ВО ПРАКСА “ имаше презентација
на програми за волонтирање од страна на преставниците на Центарот за регионален
одржлив разој, Неготино, потоа г. Сем Расел волонтер од Мировен Корпус и г. Ангел Киров
од ОО Црвен крст Велес . Волонтерството во пракса ја преставија г-а Јадранка Стефкова од
Општина Велес, г. Анѓелче Гушев од ИО „Димитар Влахов“, Велес, г. Ане Пановски од ЗГ
СПАСИТЕЛ, Велес, г. Љупчо Лепидовски од ДПД „ВИДРА“, Велес и г-а Марија Виларова од
Фондација Фокус, Велес. На крајот се разви дискусија, препораки и беа презентирани
заклучоци од тркалезната маса

100 години МЛАДИ - VIII Смотра во Шабац
Девет извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, во периодот од 10 до 19
август оваа година учествуваат на 8 Смотра на Сојузот на извидници на Србија која се
одржува во Шабац. На оваа смотра се прославува 100
години извидништво на Балканот и смотратат е
насловена како 100 години млади.Извидниците од Велес
на оваа смотра се наогаат во заеднички логор со
извидници од Велс, Словенија, Србија, Црна гора.
Смотрата е посетена од околу 4.000 млади од Европа и
сите учесници ќе се дружат десет дена реализирајки
активности
од
традиционалното
извидништво,
мировното образование, креативноста, старите занаети,
патеките на предизвик и преживување, спортските
активности,
активностите
на
вода,
екологија,
служењето
на
зедницата,
духовноста, христијанството, астрономијата. Учеството
на оваа смотра треба да нагласиме дека ке биде место
каде што велешките извидници ке се стекнат и ке ги
осовременат своите извиднички знаења и вештини со
што многу подобро ке ја осовременат и популаризираат
програмата за работа на велешкиот градски извиднички
одред.
Во
наредните
денови
следуваат
нови
информации од најголемиот младински собир во
југоисточна Европа. Отварањето на 8 Смотра на
извидници се одржа на 12.8.2011 год.во центарот на
Шабац. Смотрата ја отвори Министерката за млади и
спорт при Владата на Србија, г-га Снежана Самарџиќ Марковиќ. Учесниците на овој најголем
младински настан во Југоисточна Европа беа поздравен и од Претседателот на Собранието
на Шабац г-дин д-р Слободан Мирковиќ. Покрај овие
младите учесници беа поздравени и од военото аташе на
Кралството Британија и амбасадорот на Јапонија во
Србија и голем број претставници на НВО младински
организации
во
Србија.
Знамето
на
Република
македонија на главното дефиле беше носено од
Началникот на нашиот Велешки градски извиднички
одред, Благој Горчевски. По улиците на мачванската и
чивијашката престолнина - Шабац продефилираа и
повеќе од 100 државни и одредски знамиња носени од
знаменосците преставници на учесниците на смотрата.
Пред
самото
овтварање на Смотрата учесниците беа во посета на
Палатата на Шабачката Библиотека, Зградата на музеј Шабац, Караѓоргевата и Змај Јовановата улица, Палатата
на културнуиот центар,
Шабачката епископија и
Соборната црква, Фонтаните во градскиот парк и
Булеварот на Светлоста. На 14.8.2011 година на
просторот на терените на 8 Смотра на СИС се одржа и
формирањето на “УЛИЦАТА НА ПРИЈАТЕЛСТВОТО“ каде
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што сите земји учеснички се презентираа пред учесниците. Наголемиот број на штандови
извидничките единици ја презентираа својата активност и своите најголеми достигнувања.
Тука извидниците од Велес максимално го преставија своето одредска издаваштво и големиот
број на пишани дела кои се единствени на македонски јазик во извидничката организација во
Македонија. Воедно преку презентација и етно велешка музика го преставија и нашиот град
велес, град во кои започнува да се раѓа извидничката организација во Македонија.
Велешките извидници во “Дневник“ Во дневното издание на весникот “Дневник“
(четврток, 18.8.2011, година XVI број 4641) беше објавен текст за велешките извидници. Во
целост ви го преставуваме текстот .
Средба на старешини и началници во СИМ
Во интерес на остварувањето на главната цел подигнување
на
инстиуционалното
организациско
работење на СИМ, одредите и извидништвото во Република
македонија во целост, од 26 и 27. 08. 2011 година (петок и
сабота) во Извидничкиот Центар во Охрид организираше
РАБОТНА СРЕДБА со Старешините и началниците на
одредите од Република Македонија. По отварањето на
Средбата се отпочна со преставување на учесниците и
презентација за состојбите во одредите. На оваа средба се
преставија следните одреди: ИПО „Крсте Јон“ – Струга, ИО
„Мирко Милевски“ – Кичево, ИПО “Галеб“- Скопје, ИПО
„Јадран“-Скопје, ИО „Димитар Влахов“- Велес, ПСИО, ИО
„Скаут“ - Куманово, ИО „Методи Митевски – Брицо“ – Скопје, ИО „Браќа Миладиновци“ –
Скопје, ИО „Илинден“ од Скопје и писмено се изјаснија извидниците од ИО „Наум Наумовски
– Борче“- Крива Паланка. По целокупната презентација на состојбите во одредите произлегоа
следните потреби, барања и предлози на одредите за СИМ, а тоа се: не се работи по ОП за
работа (младинска програма), обука на кадри, задржување на постоечкото и омасовување на
ново членство, одредски стратегии, извидничка литература, униформираност на членството,
обнова на извидничката опрема, подобрување на комуникацијата со органите на СИМ,
едукација за проектен циклус, потреба од воспоставување комуникација со Општините и
други НВОи, промоција на организацијата, извиднички куп, посета на акции на други
одреди, мотивирање на членството, воспостваување на извиднички признанија – извидники
рис, воспоставување на е-група на функционерите на одредите и платени лица за контакти
во одредите. После презентацијата на состојбата на работата на канцеларијата на СИМ, беа
идентификувани следните проблеми а тоа се: недоволно функционална канцеларија,
потреба од ангажирање на извидници во канцеларијата,
логистички подготвена, економат постои но не се користи,
има
материјални
средства
за
продажба
(литература,амблеми, униформи), недоволно достапна за
сите,
немање
на
функционално
Биро
на
СИМ,
редифинирање на цените во економатот, предлог цена за
нова униформа со ознаки, одредите не го чуствуваат СИМ
за свој.
Старешината на СИМ, на оваа средба даде
целосен
приказа
на
состојбите
со
финансиското
работење(долгови и побарување) во СИМ заклучно со 30
април 2011 г. , а додека Генералниот секретар ја
презентираше соработка на СИМ со други организации,
коалиции и меѓународна соработка и Донесени одлуки и акти од Старешинство на
СИМ.
Извидништво за сите !!!
Во село Орел, општина Св. Николе, извидничкиот одред
“Гоце Делчев“ од Св.Николе
после долгогодишно
отсуство, организираше традиционален ориентационен
натпревар под мотото “Извидништво за сите“ - Орел
2011. Натпреварите се организираа во областа на
топографијата и ориентацијата. Овој натпревар се
одржа во периодот од 16 до 18 септември оваа година, а
извидниците беа сместени во извидничкиот дом во
истоименото село. Учество земаа извидници од ИО
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“Димитар Влахов“ од Велес, ИПО “Јадран“, ИО “ММ-Брицо“, ИО “Илинден“ од Скопје и ИО
“Скаут“ од куманово.Нашиот градски извиднички одред зема учество со една патрола во
состав: Благој Ѓорчевски,Тоше Василевски, Виктор таневски и Стефан Алексовски, кои
воедно го освои шестото место.Први беа извидниците од ИО “ММ-Брицо“ од Скопје, втори
извидниците од ИО “Скаут“ од Куманово и третто место освоија извидниците од ИО
“Илинден“ од Скопје. За време на оваа извидничка акција треба да се истакне дека
заседаваше и Старешинството на Сојуз на извидници на Македонија во полн состав.

Посета на велешките извидници
На 1.10.2011 год. (сабота) во посета на извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ од Велес беше старешината на извидничкиот одред “Лукија
Мушицки“ од Темерин, Република Србија, г-нот Жељко Амиџиќ. На средбата
во Велес се разговараше за заедничките активности кои ке бидат
превземени помегу нашите два одреда. Беа договорени наредни активности
кои што треба да се реализираат на терените на двете наши општини, но и
активности кои што нашите два одреда ќе ги реализираат со одреди од
Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина.
Прием на новото членство во одред
За новите членови на
извидничкиот
одред
“Димитар
Влахов“
од
Велес кои доаѓаат од ООУ
“Васил Главинов“ и ООУ
“Св.Кирил и Методиј“ на
2.10.2011 год. (недела)
беше
организиран
еднодневен излет со хајк
во месноста Тополка Четврта
воденица.
На
овој излет учество земаа 30 нови извидници, на кои во
целост им беше презентирана младинската програма за работа и тековните активности на
одред. Главна активност на овој хајк беше бивак, подготовка на храна, јазли и игри. На овој
беа формирани четири патроли кои се предводени од: Благој Горчевски, Бојан Миклош,
Душица Здравевска и Мартин Јошевски. Во наредниот период ке се продолжи со уписи на
нови членови во преостанатите основни и средни училишта во Велес.

Есенско средување на извидничката просторија
Како и секогаш, на почетокот на
новата учебна година, членовите на
извидничкиот
одред
“Димитар
Влахов“ вршат редовно средување на
својата
извидничка
просторија,
сместена во Домот на НВОи во Велес.
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На 6.10.2011 год. (четврток) се изврши целосно белење на просторијата и фарбање на
целокупната дрвенарија во неа, а воедно се исчисти на целокупната опрема во
канцеларијата. Членовите на нашиот одред му изразуваат голема благодарност на чичко Ацо
за помошта која ни ја даде во белењето на нашето извидничко катче.
Општинска стратегија за комуникација
НВО Инфоцентарот и општина Велес го започнаа
процесот на подготовка на првата стратегија за
комуникација со јавноста на општина Велес и затоа
во креирањето на на стратешкиот комуникациски
документ на општина Велес се вклучија и
граѓанските асоцијации, меѓу кои и извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ со двајца преставници.
Граѓанскиот сектор е исклучително значајна целна
група и јавност за секоја локална власт. За таа
цел
НВО
Инфоцентарот,
во
соработка
со
Фондацијата Фокус, на 12 октомври (среда), во
просториите на Фокус, организираше двочасовна
дискусија на фокус група составена од претставници на активните граѓански асоцијации во
Велес. На оваа средба се разговараше за досегашните искуства на граѓанскиот сектор со
локалната власт, за добрите и слабите страни на взаемната комуникација, како и за
можностите и предлозите како таа комуникација да се унапреди.

Средба во министерството за животна средина
Градоначалникот на Велес, г-дин Горан Петров,
преставници на Одборот за спас од Топилницата и
членови на Зелената коалиција на 30.10.2011 год.
(недела) беа примени од страна на Министерот за
животна средина и просторно планирање Абдилаким
Адеми. На средбата престгавниците од Велес го запознаа
Министерот Адеми за еколошките состојби од 35
годишното работење на Топилницата и сите последици
кои следеа од нејзината активност и со актуелната
состојба околу рестартирање на Топилницата во Велес
од страна на фирмата „Метрудхем“ и проблемите со кои
ке се соочуваат велешани од нејзината работа. На оваа
средба Министерот Адеми, соопшти и ги запозна сите присутни дека нема издадено
одобрение за започнување со работа на Топилницата во Велес, туку од страна на
инвеститорот било доставено писмо со намери за целта на компанијата. Воедно Министерот
изрази заложба за решавање на проблемот, образложувајќи ги надлежностите на
министерството за животна средина во делот на постапката за оценка на влијанието врз
животната средина која треба да ја спроведе министерството со засегнатите страни. На оваа
средба како дел од градската делегација беше и старешината на извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ од Велес, проф. Ангелче Гушев.
Форум за пристапот LEADER
Мрежата за рурален развој на РМ (МРР на РМ)
во партнерство со Македонскиот центар за
меѓународна соработка (МЦМС) и Центарот за
развој на Вардарски плански регион, е во фаза
на
спроведување
серија
информативни
форуми за пристапот LEADER во Република
Македонија. Целта на форумите е информирање на заинтересираните страни од јавниот,
деловниот и граѓанскиот сектор за пристапот LEADER, како метод за иницирање и
мобилизирање на руралното население за спроведување на активности во локалните
рурални заедници и како дел од идните мерки на програмата ИПАРД. Информативниот
форум се одржa на 1.11.11 (вторник) во просториите на општина Велес. На форумот од стран
ана извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес учество зема Мартин Јошевски.
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Јавни расправи за Буџето на Велес за 2012
Општина Велес и Фондација „Фокус“, организираат Јавна
расправа по Нацрт-документите на општината за 2012
година. Јавните расправи се одржаа на 03.11.2011 година
(четврток) во големата сала на Општина Велес и тоа:
•
за претставниците од: областите на образованието,
културата, здравствената и социјална заштита, како и од
здруженија и фондации ( невладини организации, културно
уметнички друштва итн.) и сите заинтересирани граѓани
•
за претставниците од урбани и месни заедници
На Јавните расправи ќе бидат разгледувани Нацрт –
документите на Општина Велес за 2012 година:
- Нацрт-програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на
просторот на Општина Велес за 2012 година.
- Нацрт -програма за активностите на Општина Велес во областа на Локалниот економски
развој (ЛЕР) и развојот на информатичката технологија (ИТ) за 2012 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на културата за 2012 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на образованието во 2012
година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на здравството и
социјалната заштита во 2012 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес за поддршка на НВО секторот во 2012
година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето
и противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2012 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на промоција и
комуникација со јавноста во 2012 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на меѓународната соработка
во 2012 година. На оваа Јавна расправа поканет беше и Старешината на извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ , Ангелче Гушев.
Работилница за утврдување младински приоритети
На 1.11.2011 год. (вторник) во просториите на Фондацијата „Фокус“ се одржа работилница за
утврдување на приоритети на младите во општина Велес. На истата присуствуваа 10
учесници и тоа: Младински клуб при Фондација „Фокус“, Извиднички одред „Димитар
Влахов“, Клуб на млади „Црвен Крст“Велес, ЦИР „Виготски“, „Чекори на Младите“ и од
Студенстскиот парламент при Техничко -технолошкиот факулет од Велес. На средбата
присутните ги предложија следните младински приоритети:
1. Тениско игралиште
2. Отворање на градското кино
3. Отворање на терен за park our
4. Поддршка на кајакарството во Велес
5. Уредување на средношколски дворови
6. Поправка на патишта
7. Скејт парк
8. Збратимување на средни училишта
9. Студентски дом
10. Реконструкција н костурница
11. Отворање на јавни тоалети
12. Место за забава во зимно време
13. Велосипедска патека
14. Реконструкција на урбаната опрема
15. Мултифункционални терени
16. Куглана
17. Театарски фестивал за средношколци
18. Лизгалиште
19. Отворен ден на здраство
20. Отворање на младински инфо центар
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Единството на дело, Велешани едногласни, НЕ за рестарт на Топилницата
Велешани на нозе, обединети сите заедно граѓаните
се борат за здрава животна средина. Метрудхем
несмее да го рестартира комбинатот. Пораката од
центарот на градот ја испрати градоначалникот
Горан Петров. „Велешани битката за здрава животна
средина ја водат во име на идните генерации.Оваа
битка мора да ја добиеме оти доста е Велес да биде
еколшки загадуван.Ова што вечерва му се случува
на Велес е битка за здрава животна средина во
цела Македонија", рече градоначалникот Горан
Петров. Единството кое вечерва го покажаа
еколошки напатените велешани е потврда дека
здравјето нема цена а инвестицијата на Метрудхем непожелна.
„Свртете се околу вас и ќе видите загрижени лица, тоа е показател дека велешани се
загрижени од можно ново загадување, нас не ни треба Топилница", „Колку луѓе умреа од таа
Топилница, не ни е потребна, се снајдоа и некогашните работници, еве видете и тие се тука
мегу сите нас", „На Велес не му треба сериски убиец, велешани треба да го убијат серискиот
убиец, ние сите вечерва тоа и го правиме, со тоа што сме испаднати на протест ние казуваме
Не за Топилница",
„Не лаже Зелаената коалиција, лажат тие кога викаат дека ако работат нема да загадуваат,
доста ни се лаги", велат случајно анкетираните велешани. Изминувајки го секој чекор
велешани се присетуваа на минатото кога црните облаци од топилничките оџаци беа нивно
секојдневие. Болестите кај најмладие енермно зголемени а загадувачот се фалеше со
натфрлените норми.
„Секое утро магла, сонце немаше над Велес, се беше тоа од Топилницата"
„Се излеало нешто помор на риби во реката Вардар, се испуштило нешто во воздухот ајде
некоја птица ќе умре, е доста е де, нека најдат друга дејност за профит, мора ли олово да се
топи", велат велешани.
Борбата за здрава животна средина ќе биде долга и тешка.
Вечерашниов протест е само почеток од утре следи институционалната борба. „Вечерва
протести од утре нова битка преку институциите оти само така можеме да бидеме спокојни
дека велешани нема повторно да бидат изложени на зголемени концентарции на олово, цинк
и кадмиум во водата, воздухот и почвата", рече пратеникот, Илија Димовски.
„Јас се ставам на располагање на велешани, се што можам да помогнам ќе сторам на Велес
да не му се повтори минатото", рече пратеникот Марјанчо Николов.
Сто минути им требаше на 10 те илјади велешани да стигнат до капијата на Топилницата.
Таму велешани се соочија си тивкиот убиец. Запалена свеќа, цвеке и топка тоа е пораката од
младите. Организаторите пак ги повторија уште еднаш трите барања, да не се дозволи
рестарт на Топилницата, да се исчисти теренот каде еизграден погонот металургија но и да
се пренамени земјиштето за развој на мали и средни претпријатија и итна дислокација на
троската и започнување на деконтаминацијата на почвата. Ова е трет еколошки протест во
последните осум години.Според масовноста е најголем. Тоа пак ја одсликува желбата на сите
велешани за живот во здрава животна средина наспроти економскиот профит на една
фирма.
Еколошкиот проблем во Велес на Ал џазаира
Проблемите со можноста од рестартирање
на Топилницата во Велес, светот ќе може
да го види и на светскиот информативен
сервис Ал џазаира. Зелената коалиција
имаше интервју со новинарот Милка
Смилевска
од
редакцијата
на
Ал
џазаира/Балкан и тоа токму пред самата
во Топилницата во Велес. Во интервјуто
учествуваа
лидерите
на
Зеланата
коалиција кои што мегу другото ги преставија сите здравствени
проблеми кои што ќе се случуваа а и се потенцијални
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проблеми со повторно со рестартирање на Топилницата и сите факти и податоци зошто токму
на Топилницата не и е местото каде што сега е лоцирана. Интервјуте беше реализирано на
13.11.2011 год. (недела) во Велес. На истото учествуваше и старешината на извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ , проф. Ангелче Гушев.
Зелената коалиција: Тука е почетокот на крајот
Велешани предводени од Зелената коалиција ја
извојуваа победата. Сите заедно се изборија и се
уште ќе се борат за здрава животна средина. Им
покажаа на сопствениците на Топилницата дека не се
добредојдени тука. И нема да застанат тука, ќе го
бранат Велес од сите оние што ќе помислат повторно
да го уништуваат. Поддршка добија од
сите
добронамерни
граѓани,
политичари,
спортисти,
студенти, невладини организации. Во одбарана на
градот
застанаа и
првите луѓе во државата,
претседателот Иванов и премиерот Груевски. „Се
надевам дека сите ќе се согласиме во една работа, го
затвораме најцрното поглавје во историјата на
градот, поглавје во кое што имавме еколошка катастрофа и поглавје во кое што живеевме во
една тешка неизвесност што ќе биде утре но и со нашите идни генерации", рече Горан
Петров, градоначалник на Велес. Институциите го слушнаа гласот на граѓаните. Препораката
на Владата за дислокација на Топилницата е потврда дека животот и здравјето немаат цена.
Сега на ред се институциите, поддршката да ја претворат во дело, сметаат зелените.
„Мислам дека тука е почетокот на крајот. Мислам дека после јавниот став на првите луѓе на
државата не смееме да го криеме нашето задоволство. Ние сметаме дека победата доколку ја
извојуваме ќе биде наша заедничка, но она што е кажано на збор очекуваме да биде
спроведено и на дело, рече Ненад Коциќ, Зелена коалиција. По препораката на Владата, да
најдат нова локација за Топилницата од Метрудхем се уште молчат.

Средба со Претседателот на Република Македонија
Во рамките на акцијата “Ден на дрвото - Засади ја
својата иднина“ на 22.11.2011 (вторник) во Градскиот
парк во Велес, Зелената коалиција имаше средба со
Претседателот на Република Македонија, г-дин Ѓорге
Иванов. Претседателот на државата во Велес беше
заедно со својата сопруга и син кои што воедно
засадија дрва во Градскиот парк и го одбележаа
почетокот на акцијата во Општина Велес. Зелената
коалиција имаше и директна средба на која што беше
изразено големото задоволство од поддршката која
што беше изразена од страна на Претседателот на РМ
пред почетокот на Еколошкото востание на 9.11.2011
год. во Велес. г-нот Иванов истакна дека целосно ќе
застане на страната на здравјето на 55.000 граѓани на Велес и дека од тоа нема ништо
поважно. Во рамките на разговорите со Претседателот на Македонија беше присутен и
старешината на извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес, Ангелче Гушев.

17

Ден на дрвото, по осми пат !
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, со
дваесет извидници зема учество на осмата по ред
акција “Ден на дрвото“. Акцијата се одржа на
23.11.2011 год. (среда) на терените на Велешко езеро,
во месноста позната како ,,Кај трлата" и тоа под
“Садиме денес - пишуваме и праќаме писмо на мирот".
Велешани засадуваа на површина од седум хектари
багреми, јасен и јавор. Вкупниот број на садници беше
15
илјади.
Локацијата на која
се садеше ја одреди
и
подготви
за
зазеленување Ш.С Бабуна. Локалната самоуправа како и
во изминатите години ги однесе граѓаните до местото
каде се садеше и ги врати назад во Велес. Како најава на
акцијата еден ден предходно во Градскиот парк садници
засади и Претседателот на РМ г-дин Ѓорге Иванов заедно
со неговото семејство. И овој пат извидниците од Велес
покажаа дека се нај организирана младинска организација
која што се грижи за здравјето на младите во Велес.

Извидниците во “Зачувај, не уништувај !“
Проектот на Фондацијата „фокус“ и волонтерите од Мировниот
корпус „Зачувај не уништувај“, започна и практично да се
реализира на две локации во Велес – Детскиот забавен парк
„Дизни“ на ул. „Благој Ѓорев“ и Детскиот забавен парк „Тунел“.
Волонтерите на фондација „Фокус“, Мировниот корпус и
Извидничкиот
одред
„Димитар
Влахов“
заедно
со
Градоначалникот Горан Петров работеа на поправка и боење
на урбаната опрема. Општина Велес ја препозна добрата идеја
и добрата намера да и се помогне на заедницата не само со
поправка на забавните паркови за деца, со боја и материјали,
туку да и се помогне во промена на односот кон опремата што е поставена за да им користи
на граѓаните. Името на проектот „Зачувај, не уништувај“ доволно говори за целта на
проектот и за испратената порака. Општина Велес оптимистички гледа на овие проекти и
секогаш ќе ги поддржува. Акцијата се очекува да продолжи на пролет и да се поправат и да
ги стават во функција сите
забавни паркови во општината. До
сега општината за оваа намена
обезбеди материјали и боја за
околу 30.000 денари.

Благодарница за ВОЛОНТЕРИЗАМ
5-ти декември, меѓународниот ден на волонтерството, Фондација
„Фокус“ и
општина Велес го
одбележаа
со
уште
една
волонтерска акција. На овој
начин,
симболично
беше
заокружена
кампањата
„Зачувај, не уништувај“ онаму
од каде што ја започнаа - во
детскиот забавен парк во
облизина на „Брако“. И овој
пат,
волонтерите
од
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младинските организации и граѓаните кои ја поддржаа кампањата, ги офарбаа лулашките,
клупите и другите реквизити и му дадоа нов лик на овој терен. Фондација „Фокус“ им изрази
благодарност на сите волонтери кои се вклучија во активностите за разубавување на
детските забавни паркови. Доделувајќи им благодарници за нивниот волонтерски ангажман
симболично ја одбележа и Европската година на волонтерство. По повод меѓународниот ден
на волонтеризмот,извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес доби БЛАГОДАРНИЦА од
Фондацијата Фолус за волонтерски придонес. Оваа благодарница беше примена на 5.12.2011
год. (понеделник) од страна на старешината на одредот, Ангелче Гушев.

Зелената Коалиција во 300 минути гол шоу
„300 минути гол шоу". Под ова мото денес 10.12.2011 год.
(сабота) во спортската сала „Гемиџии" се одигра
хуманитарниот турнир. На истиот учество земаа 15 екипи ,
а целта е да се соберат што е можно повеќе средства од
донации кои ќе бидат предадени за децата со посебни
потреби, а Воедно беа и собрани приближно 6.000,00 ден.
Своите фудбалски вештини, ги демонстрираа политичарите,
новинарите, поповите, лекарите, полицијата, армијата,
комуналците, ловџиите, зелената коалиција и други
организации. „300 минути гол шоу" беше замислена како
една голема забава како за учесниците ,така и за
посетителите.
Натпреварите
се
одграат
во
две
полувремиња
по
седум
минути.
Системот
беше
елиминациски.
Онаа екипа што губи завршуваше со
играње. Најдобрите екипи ќе добија награди , а тричлена жири комисија ќе додели и
посебни признанија за најатрактивен играч, автогол на турнирот, најпоткупен судија, гличко
и мрза на турнирот. Зелената коалиција која што зема учество на ова шоу се пласираше меѓу
трите најдобри екипи. Екипата на Зелената коалиција ја сочинуваа: А.Гушев (капитен),
Д.Златева, Д.Ристов, С.Андреев, С.Кукулев и М.Стојчев

Новите извидници дадоа Завет
Со почетокот на новата учебна година 2011/2012 и со поминатиот подготвителен период од
три месеци за новите членови на извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ од Велес, се организираше завет кои
траеше два дена.
Активностите се организираа во
извидничкиот дом во “Голозинци“ во истоименото село и тоа
во периодот од 10-11.12.2011 год. Завет дадоа 20 нови
извидници. На оваа активност
учество земаа 30 извидници.
Целокупните
активности
беа
раководени
од
страна
на
водачите
на
патроли
и
началникот на одред Благој
Ѓорчевски. Сите активности кои беа организирани се составен
дел на програмата за работа на извидничкиот одред „Димитар
Влахов“ и истите ќе послужат за поголомеа подготовеност на
членовите на нашиот одред за понатамошните активности.
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Работна средба со поранешни членови
Со почеток во вечерните часови на 17 декември 2011 год.
(сабота) во извидничкиот центар “Голозинци“, се одржа
работна средба на постари извидници на извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ од Велес на кои што се
разговараше
за
повторно
нивно
активирање
во
извидничката организација и превземање на некои
програмски активности во одредот. На оваа средба се
разговараше за почеток на припремите на прославата на
60 години извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес,
реконструкција на извидничкиот центар “Голозинци“,
омасувувањето на организацијата и креирање на нови
програмски активности во рамките на одредската
програма во наредната 2012 година.
На оваа средба учествувашае и старешината на СИМ.После договорната работна средба беше
организирана и мала закуска (може да се види од фото документацијата). Средбата заврши
на 18.12.2011 год. (недела) во попладневните часови со давање на конретни задолженија.

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 широко отворени за нови предлози, без оглед дали тие потекнуваат
од членството, СИМ, училиштата, НВОи од градот и другите здруженија на граѓани и фондации кои делуваат во Република Македонија.
На евентуално можните настојувања за политички манипулации со извидничкото
движење, најжестоко ќе се спротиставиме, останувајќи 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 манипулации, кои во
денешни услови може да се доведе до негативни последици. Сите залагања од наша 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 извидник. Доколку во тоа успееме, реализацијата на нашата програма ќе
биде ОПРАВДАНА.

Старешина на ИО Димитар Влахов
Ангелче Гушев
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