ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ОД ВЕЛЕС
ЗА 2008 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,
интелек-туални,
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,
Подго-рица, 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 пос-тоење
на извидничкото движење во Светското во Англија во 2007 на 21
Светско Џам-бори и друго.
За посебни успеси во работата во
1971 година одредот е одликуван со
"Златен јаворов лист со зраци".
За успешно спроведување на
про-грамата 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. 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.

Реализирана Школата за водачи
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ реализирајќи
ја својата програма за работа, во периодот од 8-13
јануари оваа година, во извидничкиот центар
Голозинци
ја
организираше
единаесетата
меѓународна Школа за водачи “Зелениот Еди“. На
оваа школа учествуваа извидници од извидничкиот
одред “Еригон“ од Прилеп, “Методи Митевски –
Брицо“ од Скопје, “Наум Наумовски – Борче“ од
Крива Паланка, “Ратко Вујовиќ - Чоче“ од Белград –
Србија и нашиот одред како домакин. На школата учесниците беа поделени во две
патроли и тоа патрола “Пуканки “ и патрола “Лева Патика“. На оваа школа
учесниците следеа предавања од следните теми:
- планирање на патролна средба, планирање на месечен, тромесечен и годишен
план по категории по ОП за работа,историја на извидништвото во Македонија и
Светот, Ликот на водачот, извидничка униформа и ознаки,духовност, извиднички
завет и закони, патролен колектив , методологија на презентазија , проектна работа,
патролна симболика , формирање на тим, патролен дружински и одредски дух ,
патролна средба, извиднички метод, методи и форми на работа, патрола и јато ,
совет на водачи, психолошки и социолошки карактеристики на членството по
категории, информирање и односи со јавноста. Раководител на школата беше
Богдан Маневски инструктор во СИМ (прв вудбеџ). Покрај него предавањата ги
реализираат и квалификувани предавачи од извидничката организација (Гуше,
Анѓел, Влатко, Златко, Горан, Димитар ) Сите предавања и работилници се работеа
по прирачникот - "Водач на патрола" со дополнително подготвени материјали. На
оваа Школа за водачи на патроли и јата учествуваа само слушатели кои веќе
наполниле 15 години и имаат интерес да водат патрола, јато или . . .
Конкретни предлози од страна на Зелената коалиција
Предлагаме промена на Генералниот урбанистички план во Општина Велес, со кој
локацијата на топилницата би се пренаменила во локација за изградба на стамбени
објекти и мали и средни претпријатија“.
Ова меѓу другото се вели во
иницијативата што здруженијата на граѓани, членки на Зелената коалиција
основана со градоначалникот ја доставија до Општина Велес. Во присуство на
новинарите, членовите на Зелената коалиција ја образложија иницијативата пред
претседателот на Советот на Општина Велес и координаторите на советничките
групи. Во изјавата за јавноста велешките екологисти изразија разочарување од
ставот на Министерот за животна средина и просторно планирање Џелил Бајрами
дека нема можност за дислокација на топилницата со став дека „Уште еден
министер си заминува во историјата на екологијата не правејќи ништо за Велес“.

До општина Велес тие доставија барање за ослободување на сите ученици од
училиштата во Велес во текот на еден работен ден со цел заедно со нивните
родители да присуствуваат на организиран протест со барање за дислокација на
загадувачот. Воедно најавија иницијатива и до Владата на Република Македонија
која досега не направила ништо за да ги обештети Велешани за кршењето на
нивните уставни права на здрава животна средина, во која ќе побараат издвојување
на средства од државниот буџет кои би се инвестирале во дислокација на
топилницата. Во меѓувреме, обструкциите, карциномите на дишните патишта,
анемијата и многу други заболувања остануваат секојдневен кошмар на велешани.
Затоа, навестија екологистите, надлежните ќе се соочат со силен зелен отпор во
Велес. Превземено од www.veles.gov.mk

Ден на дрвото - Засади ја својата иднина
Претставници на извидничкиот одред Димитар Влахов
од Велес, на покана на Градоначлникот на Велес, г-дин
Аце Коцевски, учествуваа на преставувањето на
проектот Ден на дрвото – Засади ја својата иднина.
Преставувањето на проектот се одржа на 5.2.2008
година (вторник) во Големата сала на општина Велес
во присуство на градоначалникот на општина Велес,
Аце Коцевски, градоначлникот на општина Чашка
Стојан Маневски, заштитното лице на кампањата Бубо
Каров – Цацко и луѓе од проектниот персонал.
На самата промоција присуствуваа и познати културни работници, естрадни
уметници, новинари, претставници од бизнис секторот, образованието и науката.
Почетокот на акцијата за општина Велес е предвидена за 12.3.2008 година (среда).
ПРЕС на Зелената коалиција
Преставници на Зелената коалиција претставена
од Ангелче Гушев од извидничкиот одред
Димитар Влахов и Игор Смилев од Еколошката
групација “Грин пауер“ на ден 6.2.2008 год.
(среда) одржаа ПРЕС конференција......на која што
ги обелоденија поддршките од страна на
Повардарската епархија на чело со Митрополитот
Повардарски Агатангел и поддршката од страна
на Велешкото муфтиство предводено од
Муфтијата Бесим Абдули и активности кои што
беа реализирани во изминатиот период. Покрај ова на ПРЕС конференцијата беше
одадена голема благодарност до сите советници при Советот на општина Велес,
кои што гласаа за промена на ГУП, со што локацијата каде што моментално се
наоѓа Топилницата за цинк и олово, ќе прерасне во зона каде што ќе се развиваат
малите и средни претпријатија, простор за живеење и зелен појас. На оваа средба

со новинарите беше истакнато и барањето на поддршка од Зелената коалиција до
останатите НВОи од Велес за нивно вклучување на што поголем број и вклучување
на што поголем број на интелектуалци и граѓани од Велес во борбата за
ислелување на Топилницата за цинк и олово 18 км. јужно од Велес. Покрај ова
беше споменат почетокот на активности насочени кон Зелената лоби група на
парламентарци при Парламентот на РМ, за актуелизирање и решавање на
проблемот со рестартирањето на Топилницата за цинк и олово во Велес во
највисокиот законодавен дом во Македонија.
Извидници волонтери
Во организација на Општина Велес и
Фондацијата Фокус на 16 февруари 2008 година
во ресторан „Снупи“ (Офицерски дом) се одржа
манифестацијата „Велешка пастрмајлија“ .
Манифестацијата имаше хуманитарен карактер,
каде што се презентираа производителите на
пити пастрмајлии и вино. Собраните средства од
продажбата на донираните пити и вино ќе бидат
наменети за доопремување на детското
одделение при градската болница во Велес, во
рамки на проектот „Насмевка во пижами". Како волонтери на оваа манифестација
се приклучија и членови на извидничкиот одред Димитар Влахов и тоа: Златко
Ристов, Лорета Манева, Гроздан Нецинов, Димитар Јорданов, Ангел Радевски и
Петре Попов.
Одредска програма за прослава на 22 февруари
Старешинството на извидничкиот одред “Димитар Влахов“
од Велес, на својата редовна седница одржана на 10.2.2008
година меѓу другото ја усвои и програмата за прослава на 22
февруари – Светскиот ден на скаутизмот предложена од
страна на Советот на водачи.
Програмата се состои од:
- ПРЕС конференција со новинарите од Велес, за
планираните активности кои што следат во тековната 2008
година (20.2.2008)
- Медиумско претставување на локално радио и телевизија
(21.2.2008)
- Хуманитарна акција за донирање на материјални средства на социјално загрозени
семејства од Велес (22.2.2008)
- Еднодневен излет до Крушево со посета на Мечкин камен, Македониум и гробот
на Тоше Проески (23.2.2008)
Ги покануваме сите извидници од Република Македонија да се приклучат кон
нашите одредски активности.

Учество на работилница во Општина Чашка
Во организација на Фондацијата институт отворено општество - Македонија и
Фондацијата “Фокус“ од Велес, во рамките на проектот “Живеење во мултиетничка
средина - граѓани со еднакви права, можности
и заштита“, на 22.2.2008 година (петок) во
ООУ “Тодор Јанев“ во населба Чашка се
одржа работилница на тема “Креирање на
Програма за работа на Комисијата за односи
меѓу заениците во општина Чашка за 2008
година“. На оваа работилница од страна на
извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес
учество земаа Горан Андоновски, Димитар
Јорданов, Грозданчо Нецинов и Ангел
Радевски.

Настап на 5 ФМ Радио - 107,1
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 дваесет 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
- учество на последниот извиднички собир
Лондон 2007
- за 55 години - извидничко движење во Велес и прославата која што ќе следи во
месец април
- за новиот прирачник “Логорување“
- за 23 Средби на извидници Велес 2008 кој што ќе следат во месец мај
- за 10 Смотра на СИМ и нашето одредско учество на истата која што ќе следи во
месец јули
- за наредните тековни активности во 2008 година организирани од страна на СИМ
и одредите ширум 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

Еднодневен излет во Крушево
Во рамките на одредската програма за
одбележување
на
Светскиот
ден
на
извидништвото - 22 февруари, извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ од Велес на 23.2.2008
година (сабота) организираше еднодневен
излет во Крушево за 25 визвидници. На овој
излет извидниците од Велес го посетија
Мечкин камен,
Меморајалниот центар
“Македониум“ каде што кустосот Викторија
Пети велешките извидници ги запозна со
Илинденската епопеја . После ова беше
посетен и горобот на Тоше Проески каде што положивме свежо цвеќе. По ова се
упативме во детското одморалиште “Шула Мина“ и разгледување на градот
Крушево.
Обука за обучувачи - Борба против социјална исклученост
Семинарот се одржа во хотелот Романтик во
Велес во организација на Фондацијата институт
отворено општество Македонија во период од 6
до 9 Март 2008 година.
Темата на овој семинар беше Борба против
социјалната исклученост на младите се со цел
младите да се здобијат со поголеми знаења за во
понатамошната работа во своите организации и
пошироко.
На овој семинар учествуваа 15 младински
невладини организации со 20 учесници од Македонија. Од извидничкиот одред
Димитар Влахов од Велес зема учество едн член, Ангел Радевски.
Главна активност на овој семинар беше младите луѓе да се здобијат со потребнато
знаење со цел понатаму и тие да станат обучувачи.

Ден на дрвото

Во рамките на акцијата “Ден на дрвото – Засади ја
својата иднина“ на 12.3.2008 год. (среда) , две
патроли од извидничкиот одред “Димитар Влахов“
од Велес земаа учество во акцијата за пошумување.
Пошумувањето во општина Велес се организираше
во месноста “Голик“ (населба Превалец).

Обука за обучувачи - втор дел
Вториот дел од семинарот се одржа во хотелот Кичево во
Кичево во организација на Фондацијата институт отворено
општество Македонија во период од 13 до 16 Март 2008
година.
Темата на овој семинар беше Борба против
социјалната исклученост на младите се со цел младите да се
здобијат со поголеми знаења за во понатамошната работа во
своите организации и пошироко. Во вториот дел од семинарот
имаше интерактивна работа на сите учесници преку Форум
театар.Исо така учествуваа 15 младински невладини
организации со 20 учесници од Македонија. Од извидничкиот
одред Димитар Влахов од Велес зема учество едн член, Ангел Радевски.
Главна активност на вториот дел од овој семинар беше младите луѓе да се здобијат
со потребнато знаење за идни обучувачи, но преку игри и различни дискусии.

Завршница на проектот “Насмевка во пижами“
На 17.3.2008 год. (понеделник) во просториите
на Детското одделение при Градската болница
во Велес, беше донирана опремат која што се
состоеше од: детски пижами, постелнина,
играчки и просторија - игротека која што
целосно беше обновена (ламинат, ПВЦ
прозори, внатрешно уредена со намештај) во
која се сместена и аудио и видео опремата,
сликовниците и играчките со кои децата
присутни на детското оделение ке се
забавуваат. Целата оваа опрема беше обезбедена во рамките на филантропскиот
проект “Насмека во пижами“, а реализиран од страна на Фондацијата за локален
развој и демократија “Фокус“ од Велес. На оваа свеченост беше доделена и
благодарница на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ кои од самиот почеток со
своите членови волонтерски се вклучи во целосната реализација на програмските
активности на проектот “Насмевка во пижами“.
Редовно годишно собрание на СИМ
На16.3.2008 година (недела) во просториите на
Универзитетската библиотека “Св. Климент
Охридски” во Скопје се одржа редовно годишно
собрание на Сојуз на извидници на Македонија.
Годишното собрание на СИМ работеше по
следниот дневен ред: - Отворање на редовното
собрание на СИМ
Воведен збор имаше
старешината на СИМ Боге Спасеновски

1. Избор на работни тела на Собранието На Собранието присуствуваа 44 делегати
од одредите ширум Македонија. 2. Деловник на Собранието и други процедурални
прашања 3. Извештај за работа на Сојуз на Извидниците на Македонија за
периодот 2006/2007 - Финансиски извештај за работа на Сојузот за 2006 година Извештај од надзорниот одбор на СИМ - Дискусија по материјалите - Гласање по
извештаите на телата на СИМ. По оваа точка се повторно се разви дискусија за
неработењето на Бирото на СИМ, а воедно беа напоменати и голем број на
достигнувања на Сојуз на извидници на Македонија во изминатиот период, како
што е 21 Светско Џамбори во Лондон, активирањето на новите одреди во РМ добра
медиумска претставеност на СИМ и др.
4. Смотра 2008 По оваа точка
презентација на досегашните активности изврши Началникот на 10 Смотра на
СИМ, Ангелче Гушев кој го запозна Собранието за она што е сторено до сега, а се
однесуваше на: избор на штаб на Смотрата, избор на терен на реализација на 10
Смотра на СИМ, изработка на постер, лого, веб сајтот www.smotra.org.mk,
технички секретар на смотра. Покрај ова Собранието беше запознато за
Генералниот покровител на Смотрата, претседателот на Собрание на РМ , г-дин
Љубиша Георгиевски, Агенција за млади и спорт и спонзорството Министерството
за економија.
5. Стратегија на Сојуз на извидници на Македонија
За сите
досега реализирани активности од Стратегијата за развој, Собранието на СИМ го
запозна Маја Марковска која што истакна дека деловите од стратегијата кои се
наменети за развој на обуката и програмата, дека истите не се исполнети поради
немање на комесари во Бирото на СИМ. Во името на Старешинството, Марковска
побара и мало одложување на активностите од Стратегијата (за шест месеци)
поради тоа што главните носители на Стратегијата се зафатени со организиаија на
10 Смотра на СИМ. Годишното собрание на СИМ го поздрави и претставникот на
Европскиот скаутски комитет, г-дин Хенрик Содерман.

55 години извидничко движење во Велес
Старешинството на извидничкиот одред “Димитар
Влахов” од Велес на својата редовна седница
одржана на 27 февруари 2008 год. донесе одлука за
одбележување на 55 години Извидничко движење
во Велес (1953 – 2008). Прославата ке се одржи во
спортската сала при средното општинско економско
училиште “Јовче Тесличков” (поранешно основно
училиште “Трајко Андреев”) со почеток во 11.00
часот
на
19
април
2008
година.

Саем на здрава храна
ООУ Петре Поп Арсов од Богомила – Општина
Чашка, на 21 март 2008 год. (петок), во селото
Извор го организираше вториот Саем на здрава
храна. На овој Саем на здрава храна можеше да
се набават земјоделски производи одгледани во
чиста еколошка средина и тоа од ренот на
селата Стариград, Теово, Согле, Богомила,
Ореше, Нежилово, Извор, Мартолци, Оморани и
Владиловци. Средствата собрани од продажбата
на земјоделските производи ќе бидат наменети
за унапредување на воспитно – образовниот процес на училиштето. Покрај ова на
саемот можеше да се дегустираат и локалните специјалитети подготвени од
вештите раце на мајките и бабите на учениците при училиштето. Овој саем го
отвори Градоначалникот на општина Чашка, г-дин Стојан Маневски и
директорката на училиштето, г-ѓа Нина Маркова. На оваа манифестација
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес зема учество со пет извидници.

Белград: 12ти Денови на другарството
Една патрола од петмина извидници на
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од
Велес, во периодот од 4 до 6 април оваа година
зема учество на извидничката акција “12 Денови
на другарството“ која што се одржа во Белград,
во организација на извидничкиот одред “Бреза“.
Местото на одржување на акцијата беше во
општина Чукарица, со сместување во основното
училиште “Аца Милосављевиќ“ во село Тешањ.
На оваа акција учество земаа 35 извиднички одреди од Република Србија.
Натпреварувачкиот дел на акцијата се однесуваше на
топографија и ориентација во непознат терен со
изработка на сите нас добро познатите извиднички
материјали. Оваа акција беше ортворена од страна на
старешината на СИС, г-дин Момчило Петковиќ и
старешината на ИО “Бреза“ Предраг Ѓорѓевиќ. Петте
извидници од извиднички одред “Димитар Влахов“
беа единствените претставници од Сојуз на
извидници на Македонија.

Куманово: Средби на извидници Пелинце 2008
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес со
дванаесет извидници во периодот од 11 до 13 април
оваа година зема учество на Средбите на извидници
“Пелинце 2008“ организирани во истоименото село.
Организатор на овие средби беше извидничкиот
одред “Скаут“ од Куманово. Натпреварите на овие
средби се реализираа во областа на топографијата и
ориенацијата во непознат терен со изработка на
познатите извиднички материјали. Учество на
средбите земаа извидници од Скопје, Крива Паланка, Прилеп и гости од Република
Србија (Ниш, Лазаревац и Белград).

Свечена седница по повод 55 години извидништво во Велес
19 април 2008 година (сабота) беше денот кога
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од
Велес го прослави 55 годишното постоење.
Свечената седница се одржа во СОУ “Јовче
Тесличков“ во Велес. На свечената седница на
која што присуствуваа преставниците од
седумте генерации на ИО Димитар Влахов,
преставници на општина Велес и Чашка,
МПЦ, ИВЗ, политичките подмладоци од
Велес, голем број на НВОи, родители,
спонзори, медиуми и поддржувачи на
извидништвото во Вeлес. На седницата беа присутни и членови на ИПО Јадран и
ИПО Сидро од Скопје, ИО Еригон од Прилеп и ИО Скаут од Куманово. На
свечената седница беа присутни и преставници на нашиот брадски одред Мија
Станимировиќ од Ниш – Република Србија.
На свечената седница говореше г-дин Јордан Бајрактаров, преставник на
Европскиот скаутски регион и долгогодишен извидник во нашиот одред. Тој се
осврна на моменталните скаутски трендови на Светското скаутско движење. За
целиот наш одредски придонес во сите граѓански иницијативи кои што се случија
во Велес и во Република Македонија, на свечената седница се обрати директорката
на Фондацијата Фокус, г-га Весна Шкортова. Што се случило во периодот 2003 –
2008 присутните на свеченоста беа запознати од човекот кои што веке 25 години
активно е вклучен во работата на одредот, човекот кој што во нашиот град е
идентификација за извидништвото во Велес, човекот кој што е предводник на
голем број НВО иницијативи, човекот кои што е најголем виновник што нашата
општина Велес, а во последните десет години и општина Чашка е посетена од
голем број на извидници од републиката и надвор од неа. Го повикувам

довчерашниот старешина на одредот , г-дин Ангелче Гушев. Присутните ја
погледнаа и репортажа која што ги престави одредските активности во периодот
2003 – 2008. Истата беше подготвена од страна на Златко Ристов, Димитар
Јорданов и Горан Андоновски.
Во рамките на одлукувањата следеше:
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. Лорета Манева
2. Ивана Јакимова
3. Антонија Лазаревска
4. Антонио Горгиев
5. Дарко Бобев
6. Благој Карбев
7. Виктор Таневски
8. Бојан Миклош
9. Жарко Колев
10. Давид Атанасовски
11. Сашко Тодоров
12. Иле Панов
13. Антонио Стојанов
14. Аце Цветков
15. Мирко Цветков
16. Бобан Боровски
17. Никола Андреевски
18. Панче Стојков
19. Извидничката дружина Пуми
20. Извидничката дружина Лавови
21. Извидничката дружина Волци
22. Извидничката дружина Тигри
23. Извидничката дружина Ротквици
24. Извидничката дружина Пеперутки
Врз основа на член 4 од Правилникот за признанија и награди на извиднички одред
"Димитар Влахов" со ПОФАЛНИЦА на извиднички одред "Димитар Влахов" се
наградија следните институции.
1. СОУ “Јовче Тесличков”
2. ССОУ “Коле Неделковски”
3. СОУ “Гимназија Кочо Рацин”
4. СОУ “Димитрија Чуповски”
5. ОУ "Васил Главинов" - Велес
6. ОУ "Св.Кирил и Методиј" - Велес
7. ОУ" Јордан Хаџи Константинов - Џинот" - Велес
8. ОУЦП "Блаже Конески" - Велес
9. ОУ "Благој Кирков" – Велес

10. Нижо музичко училиште “Киро Димов”
Врз основа на член 5 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 беа одликувани:
1. Златко Ристов – Началник на одредот
2. Горан Андоновски
3. Зоран Пановски
4. Димитар Јорданов
5. Ангел Радевски
6. Благој Ѓорчевски
7. Ангел Кошиновски
8. Филип Коруновски
9. Тензиле Џеладинова
10. Гроздан Нецинов
11. Тоше Василевски
12. Александар Каров
13. Александар Ристов
14. Роберт Хеско
Врз основа на член 6 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. Марина Тасева
2. Борис Јурага
3. Влатко Влахчев
Врз основа на член 7 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 ПОВЕЛБА "МЕДАЛ НА
ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД "ДИМИТАР ВЛАХОВ".
1. Ненад Андреевски
2. Богдан Маневски
3. Никола Ќурчиев
Врз основа на член 8 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. Ване Сарагинов
2. Дејан Ѓоргиев
3. Јордан Бајрактаров
4. Димов Јордан
5. Зоран Стојанов
6. Јосиф Коларов
7. Душко Славевски
8. Богде Чочков
9. Славчо Чадиев
10. Кире Марковски
11. Димче Велев
Врз основа на член 9 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 Чашка, г-дин Стојан Маневски
2. МПЦ - Повардарска Епархија
3. Агенција за млади и спорт
4. Сојуз на извидници на Македонија
5. Фондација за локален развој и демократија “Фокус”
6. Месна заедница “Голозинци” село Голозинци
7. Жито Вардар АД – Велес
Врз основа на член 9 од Правилникот за признанија и награди на извиднички одред
"Димитар Влахов" за успешна соработка со БЛАГОДАРНИЦА се одлкуваат
членовите на Зелената коалиција која активно работи на заштитата и
унапредувањето на животната средина во Велес:
1. Градоначалник на општина Велес, г-дин Аце Коцевски
2. Еколошка групација “Грин Пауер” – Велес
3. Фондација за локален развој и демократија “Фокус”
4. Еколошко друштво Вила Зора
5. Здружение на родители за грижа за здраво поколение
6. Здружение на родители на деца заболени од церебрална парализа
7. Организација на жени Велес
Врз основа на член 9 од Правилникот за признанија и награди на извиднички одред
"Димитар Влахов" за успешна соработка со БЛАГОДАРНИЦА се одлкуваат:
1. ИО "Скаут" Куманово
2. ИПО "Галеб" - Скопје
3. ИО "Еригон" Прилеп

4. ИО "Бран" Охрид
5. ИО "Илинден" - Скопје
6. ИПО "Сидро" Скопје
7. ИО "Крсте Јон" Струга
8. ИПО "Јадран" Скопје
9. ИО "Младост" Валандово
10. ИО "ММ - Брицо" Скопје
11. ИО "Гоце Делчев" Св. Николе
12. ИО "Браќа Миладиновци" - Скопје
13. ИО "Молика" - Битола
14. Прв скопски извиднички одред
15. ИО "Наум Наумовски – Борче" – Крива Паланка
16. Извиднички центар Охрид - Охрид
17. ТВ Канал 21 - Велес
18. ТВ Здравкин - Велес
19. Радио 5ФМ - Велес
20. ЦД Радио - Велес
21. Киро Ќучук АД - Велес
22. Пекара Златни класја - Велес
23. Димко Митрев АД - Велес
24. Месна индустрија Агрија - Велес
25. Табак осигурување АД - Скопје
26. Кожуфчанка – Кавадарци
27. Ресторан – пицерија Снупи
28. Книжарница Либеро - Велес
29. Карбев транспорт - Велес
30. Керамика нова - Скопје
31. Севдин комерц 53
32. Мак прогрес – Виница
33. Мирана – Велес
34. Леов компани – Велес
35. Винарска визба “Тиквеш“ – Кавадарци
36. Реплек – Скопје
37. Петре Печков – редакција Дневник
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.

Работна средба со Амбасадорот на ЕУ г-дин Ерван Фуере
На 23 април 2008 год. (среда), на покана на
Градоначалникот на општина Чашка, г-дин
Стојан Маневски, преставник на извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ беше поканет на
работен ручек со г-дин Ерван Фуере во село
Нежилово. Извидничкиот одред Димитар
Влахов од Велес беше преставуван од страна
на Ангелче Гушев, заедно со уште
неколкумина преставници на НВО секторот Фондација “Фокус“, ДЕМ, ПД “Солунска
глава“ и ЗГ “Галеби“. Покрај преставниците
на НВО секторот кои делува на територијата на општина Чашка, беа поканети и
преставници од бизнис секторот. Г-дин Ерван Фуере беше запознат со целокупните
активности на НВО секторот и бизнис секторот на територија на општина Чашка.
И по 55 години постоење ке се залагаме за .....
Во рамките на прославата по повод 55 години постоење на
извиднички одред “Димитар Влахов“ односно 55 години
извидничко движење во Велес, која се одржа на 19 април
оваа година, довчерашниот старешина на одредот г-дин
Ангелче Гушев во излагањето за работата на одредот во
последните пет години на периодот 2003 - 2008 меѓу
другото се осврна и на понатамошните програмски
определби на одредот, а истите се однесуваат на....
1. Образование и воспитување на младите луѓе, при
тоа тие да се САМОСТОЈНИ - способни за да донесуваат
одлуки и да управуваат со својот личен и општествен
живот, ПОДГОТВЕНИ - да даваат поддршка - да имаат
интерес за грижа за другите, да работат со нив и да ги
споделуваат нивните грижи и проблеми, ОДГОВОРНИ способни да превземаат одговорност за своите дела, да ги
исполнуваат обврските и да го реализираат она што го превземале и ПОСВЕТЕНИ
- способни да ги докажат своите вредности, убедувања и идеали, а воедно да
постапуваат во склад со нив.
2. Изработка на добра програма за млади и нејзино распространување, а
која ке ги има следните особини: РЕЛЕВАНТНОСТ - односно да одговара на
потребите и барањата на младите луѓе и РЕАЛНА ОСТВАРЛИВОСТ - односно да
може да се остварува во Велес и сите делови на Република Македонија (село град). Со ова сакаме да го промовираме неформалното образование на младите
луѓе преку прогресивно-стимулативни програми застапени во извидничката
организација. Преку нив младите ќе станат активни граѓани, а воедно да имаат и

позитивен придонес во заедницата. Активно да учествуваат во младинските
иницијативи на различни нивоа и така младите самостојно ке одлучуваат и ке ја
имаат централната улога во нивниот животен развој.
3.Означување и поставување на почетни точки за формирање на самосвест и
доверба, борба против изолираноста на младите, развој на идентитет во
општеството и обезбедување на признато место во него . Обезбедување на
меѓусебна младинска соработка и формирање на на тимски активности.
ПРЕС - Зелена Коалиција
Зелената коалиција на 5.5.2008 год. (понеделник)
одржа ПРЕС конференција, на која што се осврна
на : - средбата со претставник на потенцијалниот
купувач на Топилницата во Велес, Џејсон Мико притисокот што се врши врз медиумите кои
известуваат за рестартирањето на Топилницата и
притисокот врз НВО секторот во Велес повторното активирање на тужбата против
Државата Република Македонија од страна на
Општина Велес и Зелената коалиција, за триесет
годишното загадување на Велес

Добиена Повелба за БРАТСТВО од ИО Мија Станимировиќ

На прославата по повод 55 години постоење на
извиднички одред “Димитар Влахов“ односно 55
години извидничко движење во Велес, која се одржа на
19 април оваа година, членот на старешинството на
нашиот братски одред “Мија Станимировќ“ од Ниш,
Република Србија, г-дин Саша Марјановиќ во името на
старешинството на неговиот одред, на нашиот одред му
додели “Повелба на БРАТСТВО“ за десет години
успешна соработка на полето на воспитувањето и
обрзованието на младите луѓе во духот на основните
принципи и методи на извидничкото движење. Воедно
г-нот Марјановиќ се осврна и на почестоците на нашата
многу добра одредска соработка.

Прилеп: Прво место за извидниците од Велес
Новоформираниот одред во Република
Македонија, извидничкиот одред “Еригон“
од Прилеп ги организираше првите Средби
на извидници – Прилеп 2008. Средбите се
организираа во периодот од 9-11 мај 2008
година. Сместувањето на извидниците беше
во касарната Мирче Ацев во Прилеп.
Учество земаа следните извиднички одреди:
ИО Димитар Влахов од Велес, ИПО Јадран,
ИО Браќа Миладиновции, ИО ММ- Брицо од
Скопје и ИО Скаут од Куманово.
Извидниците се натпреваруваа во следните дисциплини: пронаоѓање на контролни
точки на терен, тестови, движење под азимут, изработка на цртеж на движење под
азимут, усмена порака, сигнализација, шаторизација. Првото место на овие
Средби на извидници го освоија извидниците од извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ од Велес, а второто и третото место припаднаа на извидниците од ИПО
Јадран од Скопје.
Катлановска Брезица:Помладите извидници од Велес-први
35 Меморијал “Марко Граорковски“ се одржа во периодот
од 23 до 25 мај 2008 година во прекрасниот предел на
селото Катлановска Брезица во општина Петровец –
Скопје. Домакин на овој меморијал беше извиднички
поречански одред “Јадран“ од Скопје. Натпреварите беа
наменети за две категории извидници и тоа за помлади
извидници (1994 – 1997 год.) и извидници (1993 – 1988).
Сите учесници се натпреваруваа во следните дисциплини
и тоа: пронаоѓање на КТ на карта и во природа, подготовка
на извештај, цртање на скица на движење под азимут, усмена порака, тестови од
извидништво, прва помош и општа култура, дешифрирање на порака. Покрај ова
имаше и полигонски натпревари и тоа: морзе, семафор, шатори, фати го јајцето,
пикадо, куглање, панорамски цртеж, движење под азимут. На овој 35 Меморијал,
покрај домакините учество земаа извидници од
ИО “Димитар Влахов“ од Велес, ПСИО, ИПО
“Галеб“, ИО “Браќа Миладиновци“ сите од
Скопје, ИО “Скаут“ од Куманово, ИО “Крсте Јон“
од Сруга и ИО “Наум Наумовски – Борче“ од
Крива Паланка. Патролата “Зет“ составена од
помлади извидници од ИО “Димитар Влахов“ од
Велес го освои првото место додека пак второто и
третото место го освоија патролите на ИО “Браќа Миладиновци“ од Скопје. Во
категоријата - извидници првото место го освои патролата на ИО “Браќа
Миладиновци“.

Протест:ЕДЕН ЌЕ МОРА ДА СИ ОДИ !!!!!
Зелената коалиција составена од Градоначалникот на
Општина Велес, г-дин Аце Коцевски, извидничкиот
одред “Димитар Влахов“, ЕД “Вила Зора“, ЕГ “Грин
Пауер“, Фондација “Фокус“, Здружението на родители
на деца заболени од церебрална парализа, Друштвото на
родители за здраво поколение и Организазацијата на
жени на 9.6.2008 година (понеделник) одржа ПРЕС
конфереција на која што ги објавни сите активности
поврзани со ПРОТЕСТОТ против рестартирањето на
Топлиницата кои што ќе се одржи на 10.6.2008 година
(вторник) со почеток во 19.00 часот на платото на
плоштадот “Сармаале“ во
Велес.
На прес конференцијата говореа Ангелче Гушев, кои
што ги претстави сите активности кои што ќе следат
на 10.6.2008 година, потоа Соња Гаврилова која што
ги престави досегашните проблеми кои ги
продуцираше Топилницата и Игор Смилев кои ги
повика сите граѓани масовно да земат учество на
мирниот протест.
Средба во Антикорупциска комисија
Претставници од Одборот за спас од Топилница и преставници на Зелената
коалиција на 30 јуни 2008 година (понеделник), во состав Аце Коцевски,
Градоначалник на Општина Велес, Атанас Василев член на Советот на Општина
Велес, Ангелче Гушев и Ненад Коциќ престваници на Зелената коалиција остварија
работни средби во Антикорупциската комисија. Во комисијата се разговараше со
претседателката Мирјана Димовска и нејзиниот тим за сомнителната продажба на
Топлницата. Покрај ова, се одржа и работна средба на истата тема кај Народниот
правобранител на РМ.
Делегација на Косово во посета на Фондацијата Фокус
Во периодот од 8-10-ти јули, во студиска посета
на Општина Велес престојуваше делегација на
претставници на Министерството за локална
самоуправа, градоначалници, членови на
општински администрации од Косово и
претставници на Светска Банка. Во рамките на
посетата гостите од Косово на 10-ти јули беа во
посета на Фондацијата Фокус, каде што им беа
презентираа искуствата на НВО секторот во
Велес во процесот на децентрализацијата,

инфраструктурата, локалниот економски развој, образованието, културата,
екологијата и комуникацијата со јавноста. На оваа средба учество зема и Ангелче
Гушев како претставник на извидничкиот одред “Димитар Влахов“, кој воедно се
осврна и на работата на “Зелената коалиција“. На оваа средба учествуваше и
Градоначалникот на Општина Велес, г-дин Аце Коцевски

Нашиот одред на 10 Смотра на СИМ
На 28 јули 2008 година заврши 10
Смотра на СИМ која што се одржа на
терените во детското одмаралиште Бунец
во Маврово. 10 Смотра на СИМ беше
организирана под мотото Допри до
Ѕвездите !!! - Reach the stars !!!
Идејата на мотото е бесконечниот лимит
на младите и нивните можности во секој
поглед.Исто така мотото беше поврзано и
со самата земја Македонија која е
кандидат за влез во Европската Унија и
официјалното мото на Македонија е „И
сонцето е Ѕвезда“ - And the sun is the star too“. Официјален Покровител на 10-та
Смотра на Сојуз на Извидници на Македонија беше Претседател на Собранието на
Ребуплика Македонија. Учествотот на Смотрата во програмскиот дел имаа со
извидниците на возраст од 11-18 години. Контигентите беа составени на
принципот на секој 9 учесници доаѓа еден водач додека и секој контингент имаше
свој менаџмент тим составен од 4 извидника кои се на возраст над 19 години.
Извидниците над 18 години од другите национални сојузи од Југоисточна Европа и
Европа беа дел од програмскиот тим, односно да раководат со некоја од
активностите или да бидат партнер во водењето на активноста со македонски
извидник од списокот на акитвности од програмата.
Програма на 10- та Смотра на СИМ беше поделени во 4 клучни области и тоа се
следниве: Култура, Извидништво, Историја и традиција и Спорт. Во 4-те
програмски области можеше да се најдат следниве работилници:
1.Култура:
А. Рачни изработки: (макетарство, правење лежалики од јаже, плетење јажиња,
плетење алки, изработка на фигури од бакарна жица, пишување на дрвени штипки
со леткум Б. Визуелна Уметност: (фотографска работилница, графити и стрипови,
колаж од природни материјали, Body art В. Музика: (танци –стандардни, музички
инструменти и пеење, алтернативни музички инструменти Г. Театар: (глума,
сценографија и костимографија, кукларство, работилница) за презентација на
француската култура

2.Извидништво: (пионерство, историја на извидништвото, преживување, огништа,
ППЗ, прехрана во природа + употреба на лековити билки, изработка на корпи за
отпад, изработка на јажиња од природни материјали
3.Историја и традиција: (традиционални Македонски танци, традиционални
Македонски инструменти, ткаење, традиционална подготовка на сирење, историја
на околниот крај
4.Спорт: (фудбал, едрење, нуркање, одбојка, стреличарство, веслање, спортско
качување по карпа, веслање 4, Human football Покрај овие 4 области програмата
нудеше и хајкови кои беа надвор од програмската шема и тоа се следниве:
Дводневен хајк, Ноќен Хајк, Хајк за преживување и Моунтиан бике Хајк
Официјалното отварањето на 10-та Смотра на Сојузот на Извидниците беше на 21
Јули (понеделник) со почеток од 10:00. 10 Смотра на СИМ ја отвори пратеникот
при Републичкиот парламент, г-дин Илија Димовски, а официјалното затварање
на 10-та Смотра на Сојуозт на Извидниците на Македонија бешe на 27 Јули
(Недела ) со почеток во 20:00 часот со обраќање на Старешината на Смотрата,
Илија Чадиев и началникот на Смотрата Ангелче Гушев . Меѓународен ден на
Смотрата беше организиран на 24.07.2008 година и траеше цел ден и беше како
еден извиднички саем каде што секоја замја, национален контигент , одред се
презентираат на свој штанд. Исто така овој ден секоја земја, вечерта имаа можност
да се презентираат на главната сцена со своја програма.На оваа 10 Смотра на СИМ
се одржа и Ден со Ветераните кои се реализираше на 26 јули 2008 година.
Учествуваа ветерани од Велес, Скопје и Кичево. Целата смотра беше составена од
четири
подкамповите
и
беа
наречени
по
соѕвездија
и
тоа:
Подкамп број 1: Ursa Major - Голема Мечка
Подкамп број 2: Lynx - Рис
Подкамп број 3: Camelopardalis - Жирафа
Подкамп борј 4: Cassiopea
Штаб на смотра и канцеларии на СИМ: - Draco - Змеј
Работилници (Глобално развојно село) - Cepheus - Крал Кефеј
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес зема учество со дваесет
извидници. Треба да се нагласи дека единица од десет извидници од нашиот одред
заминаа една недела предходно во Бунец за да ја постават целокупната
инфраструктура на 10 Смотра на СИМ.
Меѓународна колонија на извидници сликари
Во организација на извидничкиот одред
“Јаношик“ од Ковачица и Младинскиот сојуз на
Ковачица, Република Србија во периодот од 11
до 16 август 2008 година, се организираше
Меѓународната ликовна колинија на извидници
сликари – Етно култ проект. На оваа колонија
учествуваа извидници од Србија, Хрватска,
Македонија и Бугарија. Како единствен

претставник од Македонија беше Димитар Јорданов член на извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ од Велес. Во рамките на програмскиот дел беа организирани
голем број на ликовни работилници и посети на голем број на еко – етно културни
настани. Оваа извидничка акција е единствена од оваков вид.

Учество на инструкторска школа во Кањижа
На покана на Сојуз на извидници на
Војводина,
двајца
извидници
од
извидничкиот одред Димитар Влахов од
Велес, заминаа на Семинарот за
инструктори од прв степен – основен дел,
кои се одржува во Кањижа, Србија. Во
периодот од 22 до 30 август оваа година
на Ангел Радевски и Виктор Таневски
кои се единствени преставници од Македонија, им се дава шанса и им е
овозможено да бидат во позитивно опкружување, да се здобијат со знаења,
вештини и ставови за понатамошно равивање на извидничката организација во
Велес и Македонија. Двајцата наши извидници ке имаат можност да ги креираат и
да ги планираат нивните понатамошни проектни активности во извидничката
организација. За се она што ќе се случува на иструкторската школа ќе ве
информираме по нивното враќање.

XXI извиднички средби - Струга 2008
Извидничко поречанскиот одред “Крсте Јон“
од Струга по дваесет и први пат ги
организираше традиционалните извиднички
средби “Струга 2008“. Средбите се одржаа во
периодот од 29 до 31 август оваа година во
извидничкиот камп на одредот организатор.
Натпреварите на овие средби беа од
полигонски карактер и активности и игри на
вода. На средбите учество земаа извидниците
од ИПО “Јадран“, ИПО “Галеб“, ПСИО, ИПО
“Сидро“ сите од Скопје, ИО “Еригон“ од
Прилеп, извидници од Алексинац, Република
Србија и шестмина извидници од нашиот одред, ИО “Димитар Влахов“ од Велес.

Од учеството на инструкторска школа - Кањижа 2008

Во извидничкиот центар Кањижа, Република Србија, во периодот од 22 до 30
август оваа година се одржа основниот семинар за инструктори од прв степен, а
додека пак во периодот од 24 до 31 август паралелно се
одржа напредниот семинар за инструктори од прв
степен. Организатор беше Сојузот на извидници на
Војводина.
Двајцата извидници од извидничкиот одред Димитар
Влахов од Велес, Ангел Радевски и Виктор Таневски беа
единствени преставници од Македонија.
Основниот семинар за инструктори од прв степен е дел
од системот на образование на кадри на СИВ и кој што
треба на младите луѓе да им се даде шанса и да им е
овозможено да бидат во позитивно опкружување, да се
здобијат со знаења, вештини и ставови за понатамошно
равивање на извидничката организација. Извидниците
учесници имаат можност да креираат и да ги планираат нивните понатамошни
проектни
активности
во
извидничката
организација.
Методот на работа на целата инструкторска школа е стекнување на знаења,
вештини и изразување на лични ставови и мислења, а сето тоа низ активни методи
на учење. Обуката се реализираше во форма на логорување, а учесниците беа
поделени во патроли. Патролните состаноци во вечерните часови, служеа за двевна
евалуација , за подобро запшознавање на учесниците и межусебна размена на
искуства. Преку патролните состаноци се вршеше подготовка на работата на
патролата за наредниот ден. Сите учесници учествуваа на дводневна пловидба по
Тиса, која што претставуваше личен предизвик на секој учесник и можност за
јакнење на тимската работа и солидарноста која што врши и јакнење на
комуникациите
во
групата.
Теми кои што е работеа на оваа инструкторска школа беа следните: Образовниот
систем на скаутизмот, Извидничката програма и нејзина реализација, Имиџот на
извидничката организација, Медиуми и претставување, Светското скаутско
семејство, Тимска работа, Водачите во извидништвото и поддршката од
возрасните, Образование на кадри во извидништвото, Планирање, Извидникот во
локалната средина, Социологија на младите, групи и проблеми, Психологија на
млади, Како да се напише извиднички проект, Прибирање на средства, Планирање
на проект

XXIII Средби на извидници Велес - Голозинци 2008
Извидничкиот одред "Димитар Влахов" од Велес по дваест и трети пат ги
организираше и реализираше традиционалните извиднички средби "Велес Голозинци 2008". Средбите се одржаа во периодот од 5-8 Септември 2008 во
Извидничкиот центар "Голозинци" кој се наоѓа во истоименото село. Овие средби
на извидници се организираа по повод 8 Септември, а треба да се нагласи дека
истите беа потпомогнати од Агенцијата за млади и спорт.
На средбите учествуваа 18 екипи од повеќе
извиднички одреди од Републиката и тоа ИПО
"Галеб", ИО "Илинден", ИПО "Сидро", ИО "М.М.
Брицо" и ИПО "Јадран" од Скопје, ИО "Еригон"
од Прилеп, ИО "Скаут" од Куманово, ИПО "Крсте
Јон" од Струга и ИО "Наум Наумовски - Борче"
од Крива Паланка и извидници од Краљево,
Република Србија, или севкупно присутни 140
извидници.
Учесниците на средбите се натпреваруваа во
областа на ориентција и топографија на непознат
терен во согласност со пропозициите за РИОН. Првото место на 23 Средби на
извидници го освои патролата на ИО "Илинден" од Скопје, второто патролата на
ИО "М.М. Брицо" од Скопје, додека третото место и припадна на патролата на ИО
"Еригон" од Прилеп. Овие средби на извидници беа одбележана со долгата стаза,
каква што одамна не е видена на ваков вид на средби на извидници (со исклучок на
РИОН).
Покрај натпреварувачкиот дел, на средбите имаше организирано и едукативни
работилници за совладување на техниката за изработка на графичките материјали
(кроки, скица на КТ, профил, извештај, итинерер, задачи за конструкција на
стаза....) и едукативна работилница на која што беше преставена работата на
Светската скаутска организација и Европскиот регион. Оваа работилница ја водеше
Јордан Бајрактаров, преставник на Европскиот скаутски регион.
За поздравување е добриот одзив на одредите ширум Републиката кои се појавија
на овие Средби. Како одредот организатор на овие средби повторно се преставивме
во добро светло.
Чиста и европска Македонија
На 21 септември 2008 год. (недела) се организираше масовната еколошка акција за
чистење на јавните површини од комунален отпад под мотото “Чиста и европска
Македонија“. Еколошката акција е организирана од страна на Министерството за
екологија и просторно планирање заедно со Министерството за транспорт и врски
и ЗЕЛС.
Во рамките на споменатата акција членови на извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ од Велес, Фондацијата “Фокус“, ЕД “Вила Зора“ работеа на средување на
јавниот простор околу објектот на Домот на невладини организации во Велес.

Посета на Велес
На 30 септември 2008 година (вторник) на
пропатување од Грција, извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ беше посетен од
страна на четворица извидници од Србија
и тоа: Бакир Чичиќ и Едо Садиковиќ
членови на извидничкиот одред “Бошко
Буха“ од Пријепоље, потоа Сандра
Дроздик од извидничкиот одред “Иво Лола
Рибар“ од Нови сад и Пеѓа Мариќ од
извидничкиот одред “Баина башта“ од
Баина башта. Оваа посета беше како продолжување на пријателствата стекнати на
10 Смотра на СИМ и Инструкторската школа во Кањижа.

The World Scout Jamboree on The Internet (JOTI)
The World Scout Jamboree on The Internet (JOTI) Светско извидничко џамбори на интернет, е
меѓународна извидничка средба на интернет која
се одржува секоја година во третиот викенд во
октомври. Тоа е официјана активност на
Светската извидничка организација (WOSM). Во
овој викенд се среќаваат илјадници извидници од
целиот свет кои меѓусебно комуницираат со
помош на интернет, користејки ги сите достапни
технологии од web пребарувачи, до е-маил адреси, микрофони, дигитални
фотографии, скенери.....
Учество на ЈОТИ Четување – ова е најпопуларната активност на ЈОТИ. Можност
да комуницирате со извидниците од целиот свет во реално време на повеќе од 50
различни канали. Членовите на ИО Димитар Влахов учествуваа на меѓународната
смотра на извидници на интернет е идеална можност, да илјадници извидници од
различни краеви на Светот во исто време да разменуваат знаења, да учат еден од
друг, да разменуваат информации и идеи за реализирање на голем број на
активности, проекти, да планираат заеднички меѓународни активности, да
разменуваат литература, песни, љубовни писма.... Сите ние извидниците имаме
исте цел ..... Создавање на подобар свет. Една од овогодишната меѓународна
активност за време на одржувањето на ЈОТИ е “Светскиот извиднички предизвик“
(World Scout Challenge). Оваа активност е наменета за сите млади луѓе и се базира
на три теми и тоа – Мир, опкружување, извидништво.

ЛЕР на Општина Чашка
На 14.10.2008 год. (вторник) во Општина Чашка се одржа првата работилница за
изработка на Стратешки план за Локален Економски Развој (ЛЕР) наОпштина
Чашка. На оваа работилница се разговараше за следното:
- Што е ЛЕР и неговите основи
- SWOT анализа на општина Чашка
- Дефинирање на Визија и стратешки приоритети на Општината.
На оваа прва работилница од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ од
Велес, учество зема Виктор Таневски.

Извиднички репортер – ПОВТОРНО
Редакцијата на извидничката ревија
“Извиднички репортер“ повторно
започна да работи во рамките на
извидничкиот
одред
“Димитар
Влахов“ од Велес. Главен и одговорен
уредник на репортерот е именуван
Влатко Влахчев. Во редакцијата се наоѓаат Диме, Златко, Марина, Горан, Виктор,
Тоше, Баже.... Оваа група на велешки извидници подготвувајќи ја нашата одредска
ревија, повторно ќе работат на информирањето во рамките на Сојузот на
извидници на Македонија. За оваа ревија биде уште поквалитетна во делот на
информирањето, Ве повикуваме сите ширум нашате Република да се вклучите во
“донирањето“ на информации од вашите извиднички активности. Ве очекуваме.....

Крива Паланака: Р И О Н 2008
Сојузот на извидници на Македонија, во Крива
Паланка, во селото Станци, го организираше редовниот
Републичкиот Извиднички Ориентационен Натпревар
(РИОН). РИОН се одржа во периодот од 24-26.10.2008
година. Организатор - домаќин беше ИО “Наум
Наумовски - Борче“ од Крива Паланка. Извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ од Велес зема учество со една
патрола во машка конкуренција. Патролата на нашиот
одред го освои шестото место.
Во машка конкуренција првото место го освои
патролата на ИО “Илинден“ од Скопје, второто место
патролата на ИО “Скаут“ од Куманово, а третото патролата на ИО “М.М. -Брицо“
од Скопје. Во женска конкуренција први беа извидниците на ИО “М.М. -Брицо“,
второто место им припадна на девојките од ИО “Браќа Миладиновци“ од Скопје, а
третото место го освоија девојките од ИО “Еригон“ од Прилеп.

Како констатација на патролата на нашиот одред е дека имаше голем број на
пропусти кои што доколку беа надминати овогодишниот РИОН ќе поминел во
најдобар ред. И на крај треба да се нагласи дека одзивот за учество на овој РИОН
беше многу мал, што ни ја отсликува реалната состојба на извидничките единици
во Македонија.

Јавна расправа за Буџетот на Велес за 2009
Општина Велес и Фондација „Фокус“, на 3.11.2008 год. (понеделник) организираа
Јавна расправа по Нацрт-документите на
Општина
Велес
за
2009
година
за
претставниците на здруженија на граѓани и
фондации (спортски клубови, невладини
организации, културно уметнички друштва
итн.). На Јавната расправа директно беше
вклучен и Градоначалникот на Општина Велес,
г-дин Аце Коцевски. Од страна на извиднички
одред “Димитар Влахов“ на оваа расправа
учество зема Ангелче Гушев.
На Јавната расправа беа разгледувани Нацрт – документите на Општина Велес за
2009 година:
- Нацрт-програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната
средина на просторот на Општина Велес во 2009 година.
- Нацрт -програма за активностите на Општина Велес во областа на Локалниот
економски развој (ЛЕР) за 2009 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на културата за
2009 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на образованието
во 2009 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на здравството и
социјалната заштита во 2009 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес за поддршка на НВО
секторот во 2009 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на заштитата и
спасувањето и противпожарната заштита во 2009 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на спорт и млади
во 2009 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на промоција и
комуникација со јавноста во 2009 година.
- Нацрт- програма за активностите на Општина Велес во областа на меѓународната
соработка во 2009 година.

64 години слободен Велес
Градот Велес годинава по 64 -ти пат го празнуваше својот
роденден. 9-ноември е ден посветен на ослободителите ,
учесници во народно ослободителната војна , кои во 1944
година го победија фашистичкиот окупатор и на велешани
им
ја
донесоа
многу
посакуваната
слобода.
Преживеаните учесници во НОВ од Велес беа примени од
градоначалникот Аце Коцевски. По тој повод гости на
велешани им беше евроамбасадорот Ерван Фуере и
претседателот на Стопанската комора на Македонија,
Бранко Азески.Во Ликовниот салон беше отворена изложба
со делата на уметниците кои годинава учествуваа на
сликарско - копаничарската колонија „Папрадишки мајстори" по што во новата
зграда на локалната библиотека „Гоце Делчев" беше откриен споменикот на Кочо
Рацин подарок од академик Томе Серафимовски. Свечената седница на Советот на
општината се одржа 18 часот кога на годинешните добитници им беа доделени
деветоноемвриските признанија. Вечерта на 9 ноември заврши со настапот на
македонскиот виртуоз на гитара Влатко Стефановски. На сите овие настани
присуствуваа членови на извидничкиот одред “Димитар Влахов“.
Извидниците од Велес во с. Теово
Извидничкиот одред “Илинден“ од Скопје во село Теово во
периодот од 7до 9 ноември ги организираше третите
традиционални орентациони средби на извидници “ TEOBO
2008 “. Сите учесници на овие трети средби на извидници се
натпреваруваа
во
следните
дисциплини:
сигнализација (морзе и семафор), минско поле и итенерер,
практична демострација на прва помош , приготвување
храна, полигон на спретност, врзување јазли, ориентација и
топографија на непознат терен , игри, тестови и, културно
забавна програма Извидничкиот одред “Димитар Влахов“
зема учество со 15 извидници од сите категории.

Јавна расправа за ЛЕР на Чашка
Локална Самоуправа на Општина Чашка на
12.11.2008 год (среда) организираше Презентација
на Стратегијата за Локален економски развој на
Општина Чашка. Стратегијата на ЛЕР за општината
беше реализирана преку проект финансиран од
страна на УСАИД. На оваа презентација учество
земаа Градоначалникот на општина Чашка, г-дин
Стојан Маневски и директорот за локална

самоуправа при УСАИД г-дин Давид Гуд.Во целосната работа на работната група
која го креираше донесувањето на ЛЕР за Чашка беа вклучени и членови на
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес. На оваа јавна расправа учество
земаа Тоше Ваилевски, Благој Ѓорчевски и Ангелче Гушев.
Извиднички средби во Скопје
По повод 13 Ноември – Денот на ослободување на
град Скопје, на 15.11.2008 год. (сабота) извидничкиот
одред “Браќа Миладиновци“ од Скопје организираше
извидничката акција “Извидниците за својот град“ за
категориите на помлади извидници и извидници.
Сите извидници учесници се дружеа низ редовните
извиднички натпревари. На оваа акција учествуваа
повеќе од 20 патроли од Скопје, а меѓу нив
единствена патрола надвор од Скопје беше патролата
на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес
која што зема учество со петмина извидници. Овие еднодневни извиднички средби
завршија со журка за сите учесници.
Денот на дрвото
Во рамките на акцијата “Денот на дрвото – Засади ја
својата иднина“ на 19.11.2008 год. , членови од
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес земаа
учество во акцијата за пошумување. Пошумувањето во
општина Велес се организираше во месноста “Ветерско“
и “Толјан“.

Учество на работилница во Влада на РМ
Во организација Генералниот
секретаријат на Владата на РМ
, Одделението за соработка со
невладини
организации
организираше работилница на
тема “Зајакнување на пристапот на невладините организации до средствата од
државниот буџет“. Работилницата се одржа на 25 ноември 2008 год. (вторник). На
оваа работилница од извиднички одред “Димитра Влахов“ учествуваше Ангел
Радевски. Работилницата се одржа во Клубот на органите на управа (Клуб на
пратеници) во Скопје. Темите кои се обработуваа на оваа работилница беа:
- Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2007 – 2011)
- Одделение за соработка со невладини организации (улога и надлежности)
- Кодекс на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и

фондации
- Апликативни форми за пријавање на Јавен повик.

Награда на ЕРСТЕ Фонадацијата
Извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ од Велес со активностите
од
проектот
“Младинско
самовработување“ аплицираше за
наградата од ЕРСТЕ Фондацијата .
Наградата од ЕРСТЕ Фондацијата за Социјална интеграција е дизајнирана за да ги
препознава и промовира организациите во јавниот и непрофитабилниот сектор кој
ги ангажира способностите, капацитетите и иницијативите на луѓето за социјалноориентирана практика и прогресивна промена во општеството. Наградата е
составен дел од програмата на ЕРСТЕ фондацијата за социјални работи која
нагласува посветеност кон човечката и културната различност, комплетниот
човечки развој, социјална и економска правда, и индивидуално и групно
самоопределување.

Добиени сертификати за учество на Инструкторска школа
Сојузот на извидници на Војводина на членовите на извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ од Велес, Ангел Радевски и Виктор
Таневски им ги додели Сертификатите за учество на Основниот
семинар за инструктори од прв степен кои се одржа оваа година во
Кањижа, Република Србија.

Работна средба во Општина Чашка
Општина Чашка на ден 2.12.2008 год. (вторник)
организираше
информативен
состанок
со
преставниците на здруженијата на граѓани и
фондации за соработка во 2009 година. На овој
информативен
состанок
се
презентираа
доставените предлог-активности и програми од
страна на здруженијата на граѓани и фондации.
Покрај ова се преставија и финансиските
можности на Чашка за поддршка на активности на
здруженијата на граѓани и фондации за 2009 год.

Во рамките на средбата беа презентирани и мислењата и предлозите од страна на
здруженијата на граѓани и фондации и прелог-апликацијата и предлогкритериумите за доделување на финансиски средства. На овој работен состанок од
страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес учествуваа Грозданчо
Нецинов и Виктор Таневски.

Вклучување во Европска мрежа
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ со реализирањето на проекти поврзани со
неформалното образование и проекти за социјана исклученост на младите, се
вклучи во работата на Европската мрежа за превенција од насилство на децата и
младите.

Со вклучувањето во оваа мрежа добиваме:
- информации за сродни организации и нивното дејствување
- информации за добри практики од реализирани проекти
- проследувања на идеи за нови проекти
- поддршка на проекти
- информации за донатори
- циркулирање на информации и прашања за определени проекти
- секојдневна редовна комуникација со членовите во мрежата
- заеднички активности
- стекнување со нови искуства
- контакти со членови на други интернационални мрежи и институции
- институционално јакнење и работа во мрежа

Развигорска колонија TROPIKAL - Уживај и пливај
Извидничко поречанскиот одред "Галеб" од
Скопје на 13.12.2008 год. (сабота) на базенот
"Младост" во општина Карпош - Скопје ја
организираше традиционалната "Развигорска
Колонија 2008". Тема на овогодинешната
"Развигорската Колонија 2008" бешe TROPICAL,
а мотото на колонијата беше "Уживај и пливај".
На акцијата се реализираа актвности од забавнорекреативен и натпреварувачки карактер. Право
на учество имаа сите извидници од извидничките
одреди низ Република Македонија на возраст од 7-12 години. Во пресрет на
Развигорската колонија на ден 12.12.2008 се одржа забава во извидничката
просторија на ИО “Браќа Миладиновци“ во Скопје, заради подобро запознавање и

дружење на учесниците. На истата учество можеа да земат и извидици од
категоријата "помлади извидници" кои немаа право да учествуваат на
Развигорската Колонија, ама имаа право на пиење на неограничени количини на
безалкохолни пијалоци. Покрај учесниците од скопските одреди, учество земаа и
извидници од ИПО “Крсте Јон“ од Струга и извидници од извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ од Велес.
Јавна расправа за Буџетот на Општина Велес
Општина Велес и Фондацијата за локален развој и
демократија “Фокус“ организираа Јавна расправа
за Нацрт буџетот на Општина Велес за 2009
година. Јавната расправа се одржа на 24.12.2008
год. (среда) во големата сала на општината, со
учество на преставници на месните и урбаните
заедници, институциите и здруженијата на
граѓани и фондации. На Јавната расправа
говореше Градоначалникот на Општина Велес, гдин Аце Коцевски кои меѓу другото го образложи
целокупниот Нацрт – буџет на Општина Велес за 2009 година и одговараше на
поставни прашања од присутните. На оваа расправа од страна на извидничкиот
одред Димитар Влахов учествуваа десетмина извидници кои што се вклучија во
целата расправа.

Извидничка новогодишна забава
На 27 декември 2008 год. (сабота), извидничко
поречанскиот одред “Јадран“ од Скопје, во
клубот
“Хавана“
организираше
предновогодишна забава за извидниците од
Македонија. На оваа забава колку што
можевме да забележиме имаше присуство од
страна на извидниците на ИПО “Галеб“, ИПО
“Сидро“, ИО “ММ – Брицо“, ИО “Браќа
Миладиновци“ сите од Скопје, извидниците на
домаќинот ИПО “Јадран“ и извидници од
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од
Велес. Покрај забавните активности се организираше и Караоке шоу , а за забавата
да биде целосно новогодишна се појави и Дедо Мраз.

Новогодишна забава
Фондацијата за локален развој и демократија
“Фокус“, во рамките на проектот “Живеење во
мултиетничка средина – граѓани со еднакви
права, можности и заштита“, на 29.12.2008
год.(понеделник) во ресторанот “Тивка ноќ“ во
Велес организираше Новогодишна забава. На
оваа забава беа присутни голем број на членови
на НВОи од Велес, Градско, Чашка и Лозово,
членови на Младинскиот клуб при “Фокус“,
Советници при Советот на Општина Велес,
Градоначалникот на Велес. г-дин Аце Коцевски и преседавачот на Советот на
Општина Велчес, г-дин Славчо Чадиев.Од страна на извиднички одред “Димитар
Влахов“ учествуваа петмина извидници.

Новогодишна свеченост
Општина Велес на 29.12.2008 год. (понеделник) во
салата “Бели мугри“, при Локалната библиотека
“Гоце
Делчев“
организираше
Новогодишна
свеченост на која што говореше Градоначалникот,
г-дин Аце Коцевски. Градоначалникот се осврна на
сите постигнувања во 2008 година и меѓу другото
позитивно се осврана на работата на Зелената
коалиција во која што составен дел е и
извидничкиот одред “Димитар Влахов“. Зелената
коалиција во 2008 година преставуваше начин на изразување на револт против
рестартирањето на Топилницата во Велес. На оваа свеченост од нашиот одред
учество земаа четворица извидници.

Бадникови букети - подарок за велешани
Членовите на извидничкиот одредот „Димитар
Влахов" со особена грижа кон природата
реализираа акција во која береа бадникови
гранчиња од кои направија 5.000 Бадникови
букети за велешани и ги поделија како подарок од
извидниците. Се одлучивме на ваков чекор затоа
што посакаавме на своите сограѓани да им
приредиме задоволство токму на верскиот
празник - Бадник, во домот да имаат гранчиња од
дрвото што симболизира здравје.

Со оваа акција испративме апел до велешани максимално да ја заштитат животната
средина поточно да внимаваат да не се соголуваат дрвјата. Оваа акција беше
честитка за празникот Бадник и Божик до нашите сограѓани. Поделивме 5000
Бадникови букетчиња како симболот на бадниковата вечер од нас извидниците. На
ваков начин одлучивме да се спротивставиме и на комерцијализацијата на верските
празници, поточно на бадниковите гранчиња, како и на голем број верски
реквизити и на икони што многу често се случува кај нас. Сите велешани што на
6.1.2008 година во периодот од 11 до 12.00 часот поминаа на централната градска
улица „Маршал Тито" во близина на судот и на плоштадот „Сармаале" од од нас
ивидниците се здобија на подарок - Бадникови букети.

Средба во Министерството за животна средин
Претставници од Одборот за спас
од Топилница и преставници на
Зелената коалиција на 14.1.2009
год. (среда), во состав Аце
Коцевски,
Градоначалник
на
Општина Велес, Петар Стојанов од Одборот за спас од Топилницата, Ангелче
Гушев и Ненад Коциќ престваници на Зелената коалиција остварија работна средба
во Министерството за животна средина и просторно планирање. Во
Министерството се разговараше со заменик – министерот Соња Лепиткова и тоа за
новонастанатите состојби со продажбата на Топилницата.

Советодавни граѓански групи
На 27.1.2009 год. (вторник) во просториите на
Фондацијата “Фокус“ се организираше средба за
формирање на советодавна група граѓани (СГГ).
Главни организатори на средбата беа МВР и ОБСЕ.
Овие советодавни групи ќе имаат значење на групи
за решавање на проблеми од заеднички интерес на
локано ниво.
Овој концепт ке овозможи партнерство преку кои
ќе се зајакнат односите помеѓу полицијата и
граѓаните, а воедно ќе се подобри и комуникацијата и размената на информации,
пред се севкупниот квалитет на живеење. На оваа средба од извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ од Велес учествуваа четворица извидници и тоа Виктор
Таневски, Тоше Василевски, Грозданчо Нецинов и Благој Ѓорчевски, кои што ќе
бидат составен дел од СГГ.

Средба за Tailored Support програма за СИМ
Во организација на Сојуз на извидници на
Македонија (СИМ) на 31.1.2009 год. (сабота)
во просториите на фондацијата “Фокус“ во
Велес се организираше средба врз основа на
потпишаниот договор за поддршка со
Европскиот скаутски регион во рамките на
програмата наречена “Tailored Support“ На
оваа средба во името на СИМ присуствуваа
Боге Спасеновски, старешина на СИМ,
Ангелче Гушев, заменик старешина на СИМ и
Драган Анчевски, комесар за меѓународна
соработка во Бирото на СИМ. Од страна на Европскиот скаутски регион учество
земаа Јордан Бајрактаров и Лидија Позаиќ – Фркетиќ. На оваа средба се
разговараше за следното:
- обезбедување на софтвер за евиденција на членството во СИМ; - заштита на
брендот на СИМ; - организирање на средба со преставниците на Европскиот
скаутски регион и преставниците на Агенцијата за млади спорт и Министерството
за образование и наука, за воспшоставување на релации за доверба помеќи
унституциите на власта и СИМ; - организирање на семинар за старешини и
началници (период: 5-8.9.2009 год. извиднички центар
Голозинци- Велес); - организирање на инструкторска
школа основен степен (период: 23-30.8.2009 год. –
извидники центар “Охрид“ - Охрид); - организирање на
работилница на тема “Возрасните во извидништвото“
(период: 6.9.2009 год. извиднички центар ГолозинциВелес); - работилница за обука на членството за пишување
на проекти (период: април 2009); - организирање на обука
за новоизбраниот генерален секретар (период: април 2009);
- организирање на две работилници за ревидирање на
тренинг системите во СИМ (период: мај 2009 – извиднички центар “Охрид“ Охрид); Гореспоменатите активности ќе бидат реализирани од страна на СИМ со
поддршка на Европскиот скаутски регион. На оваа средба покрај официланите
преставници на СИМ учество земаа и Ненад Андревски старешина на ИО
“Димитар Влахов“ од Велес, Влатко Влахчев, Марина Тасева и Александар
Ристов членови на одред однашиот град.

Борба против семејно и друг вид гласање
Во организација на Државната изборна комисија и Програмата за развој на
обединетите нации (УНДП) на 3.2.2009 год. (вторник) во хотелот Холидеј ин се
организираше семинар на тема: “Соработка помеѓу централната и локалните власти
и другите носители во борбата против гласањето во име на друг и семејно гласање.
За учество на овој семинар покана доби и извидничкиот одред “Димитар Влахов“

од Велес. Овој семинар се организираше
во рамките на проектот “Еден гласач –
еден глас“ преку чии што активности се
врши осврт на редуцирањето на појавата
на семејно, групно и гласање во име на
друг
за
време
на
гласањето.
Главни учесници на овој семинар беа
Државната изборна комисија и нејзиниот
претседател
г-дин
Александар
Новаковски,
потоа
г-ѓа
Чухан
Султаноглу, заменик директор на УНДП,
г-дин Михајло Маневски, Министер за
правда, амбасадорот на Норвешка, г-дин Карл Шиотз Вибије. Претседавачи на
семинарот беа г-га Марија Луиза Силва Мехијаз, постојан преставник ан УНДП и
г-га Тања Алтанџиева. Во рамките на расправата на овој семинар, најповеќе се
разговараше за локалните избори имплементација на владиниот акционен план за
реализација на препораките од извештајот на ОБСЕ/ОДИХР за предвремените
парламентарни избори 2008 со специјален нагласок на гласање во име на друг и
семејно гласање. Со свои искуства за соработка помеѓу централните владини
структури, општините и НВОи носители на борбата против гласање во име на
други се осврнаа, специјалниот преставник на ЕУ и шеф на делегацијата на
Европската комисија, г-дин Ерван Фуере, шефот на мисијата на ОБСЕ во Скопје,
Амбасадорот Хозе Луис Хереро, претседателот на ЗЕЛС г-дин Коце Трајанов,
градоначалникот на Тетово, г-дин Хазби Лика, претседателот на МОСТ, г-дин
Дарко Алексов и г-га Елена Грозданова, државен советник во Министерството за
труд и социјална политика и преставници на политичките партии: ВМРО-ДПМНЕ,
ДУИ, СДСМ и ДПА. Како учесници на сминарот беа Ангел Радевски, Благој
Ѓорчевски и Тоше Василев.

Поддршка од Европската комисија
Зелената коалиција на 28.1.2009 год., доби
поддршка и од Европската комисија и тоа од
Генералниот директорат за заштита на животната
средина. За сите случувања околу писмената
поддршка, Зелената коалиција организираше
ПРЕС
конференција
во
просториите
на
Фондацијата “Фокус“ на 4.2.2009 год. (среда).На
ПРЕС конференцијата говореа: Ангелче Гушев од
ИО “Димитар Влахов“, Ненад Коциќ од ЕД “Вила
Зора“ и Весна Шкортова од Фондација “Фокус“.

Пакетчиња за нашите најмлади извидници
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес,
во соработка со Евангелската црква и
Самаританска торба, обезбеди 30 Божиќни
пакетчиња и сликовници за своите членови до 14
години.
Поделбата
на
пакетчињата
се
организираше во просториите на нашиот одред на
12.2.2009 год.(четврток). Во рамките на поделбата
на Божикните пакетчињата, нашите најмлади
членови ги запознаа гостите за нашите цели,
задачи, принципи, извиднички закони и нашите
проектни активности.
Младинска дебата
Младинскиот клуб при Фондацијата “Фокус” во
рамките на проектот „Младите за отворено
општество - Локална младинска иницијатива“, кој
се реализира во партнерство со Младинскиот
образовен форум (МОФ), финансиски поддржан
од ФИООМ, организираше јавна дебата на тема:
„Модерните трендови пресудни за односот на
младите кон животната средина и урбаната
опрема “Јавната дебата се организираше со цел да
се подигне свеста кај младите за зачувување на животната средина и урбаната
опрема. Дебатата се одржа на ден 18.02.2009 год (среда), во Големата сала на
Општина Велес. На дебата покрај учесниците од Младинскиот клуб, зборуваше и
членот на извиднички одред “Димитар Влахов од Велес, Ангелче Гушев, кои што
се осврна на младинското ангажирање, волонтеризмот и работата на младинските
НВОи. Од нашиот одред на дебата земаа учество и шест извидници.

Честитки од Градоначалникот на Велес
По повод престојниот 22 Февруари - Светскиот ден
на скаутизмот, извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ ја доби првата честитка за празникот и тоа
лично од Градоначалникот на Општина Велес, гдин Аце Коцевски. Во целост ви ја пренесуваме
честитката од Градоначалникот. До г-дин Ангелче
Гушев Извиднички одред “Димитар Влахов“ .......
Почитуван господине Гушев, Со искрена
благодарност за придонесот во развојот на
локалната заедница, во свое лично име, во име на
Советот на Општина Велес и во името на граѓаните,

Вам и на сите членови на Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ Ви го честитам
22 Февруари, Светкиот ден на скаутизмот. Ви посакувам со Вашите активности и
заложбите за поубав и посреќен Велес и во иднина да останете пример за
организација која умее и знае да придонесе за граѓаните на својот град.
Со надеж за успешна соработка, срдечно Ве поздравувам.
Градоначалник на Општина Велес
Аце Коцевски

Учество на Февруарски поход
На 21 февруари 2009 год. (сабота) во рамките на
прославата на Светскиот ден на скаутизмот,
членови на извидничкиот одред “Димитар Влахов“
од Велес, земаа учество на прославата по повод 65
години од реализирањето на Февруарскиот похот.
За таа цел нашите извидници во соработка со
Сојузот на борците, Армијата на Република
Македонија преставници на Општина Велес и
Општина Чашка положија свежо цвеќе на
споменикот во месноста Камила (во близина на
болницата Јасеново).
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.

