ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ОД ВЕЛЕС
ЗА 2015 ГОДИНА
Извидничката (скаутска) организација за прв пат се
појавува во 1907 година на чело со својот основач Лордот
Роберт Баден Пауел. Истата година

Баден Пауел

организира пробен логор во Браунсеа - Исланд за да ги
проба своите идеи. Тој со себе земал 22 момчиња и тоа од
познатите и приватните училишта. Од овие први чекор и
кон извидништвото на Баден Пауел доаѓа до развивање
на моќна организација која се проширила во 180 држави
во све тот, а низ

самата организација поминале 250

милиони активни

извидници (скаути). Моменталната

состојба во светот изнесува околу 28 милиони активни
извидници (скаути) со 4,2% годишен прираст. Оваа
организација (движење) како што кажал и самиот нејзин
основач Баден Пауел можеме да ја споредиме само со основното образование (училиштето)
бидејки основната ЦЕЛ на извидничкото движење е да се допринесе во развојот на младите
луѓе, во достигнувањето на нивните потполни физички , интелектуални, општествени и
духовни можности како поединци, како одговорни граѓани и како членови на нивните локални
и национални заедници, како и на меѓународната заедница. Целта на извидничкото движење
се остварува преку заветот и законите, учењето низ работа, членството во мали групи и
користењето на прогресивно - стимулативните програм и кои се базирани на интересите на
членовите,

вклучувајќи

користењето на
општествената

ги

и

игрите,

вештините и улогата на
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
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далечната 1948 година со законот за пр едвојничка обука во склоп на Гимназијата "Кочо
Рацин" во Велес започнуваат да се формираат п рвите одделенија кои што работат активности
слични на нашите, извидничките. Тие одде ленија се до 1952 година работат како неформални
групи за да некаде есента во учебната 19 52 / 1953 година од тие одделенија се формира
извидничкиот одред "Димитар Влахов" Основач на одредот е Проф. Петар Петровски. Од
самиот почеток започнуваат да се формираат извиднички единици во сите основни училишта,
а за поздравување било и формирањето на е диници во тогашните претпријатија Монопол и
Механичка. Од 1957 година со учеството на II Смотра на извидници на Југославија, на Пале,
одредот во континуитет зема учество на сит е републички и сојузни смотри. Во делот на
ориентационите натпреварувања патроли од одредот земаат учество во Бечеј, Бања Лука,
Смедерево, Белград, Коњиц, Сараево, Смедревска Паланка, Подгорица, Ниш,

Младеновац,

Алексинац, Нови Сад, Загреб, Љубљана и во сите градови во Република Македонија, а треба да
се нагласи и првото

место во 1972 година на Сљеме (кај Зграб) на

Југословенскиот

извиднички ориентационен натпревар. Во сите овие години одредот имаше и учество на
меѓународни активности како што се: зимовања во Закопане - Полска, 18то Светско Џамбори
во Холандија, 10от Светски Мут во Шведска, Инструкторска школа во Бохињ - Словенија, потоа
учеството на Џамбори на интернет - ЈОТИ, Првиот интернационале скаутски видео филм
фестивал - 2 2 СВИФЕСТ во Ниш, Ликовната колинија на извидници сликари во Ковачица,
учество на семинар во Кандерштег – Швајца рија, Будимпешта - Унгарија, Киев - Украина,
Европската конференција во Прага - Чешка, Националното Џамбори во Германија, Ровервеј Италија и прославата на 100 години посто ење на извидничкото движење во Светското во
Англија во 2007 на 21 Светско Џамбори и друго. За посебни успеси во работата во 1971 година
одредот е одликуван со "Златен јаворов

лист со зраци". За успешно спроведување на

програмата одредот многупати е одликуван со "Партизански одред", а на 45 годишнината од
неговото постоење во 1998 година одредот го добива највисокот општинско признание - "9то
Ноемвриска плакета". На 07.03.1998 година на Свечената седница на нашиот одред се изврши
збратимување со ИО "Мија Станимировиќ" од Ниш со што се круниса нашето пријателство и
успешна соработка.
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БАДНИКОВИ ГРАНЧИЊА НА ПОКЛОН ЗА НАШИТЕ СОГРАЃАНИ
Почитувајќи ги трите основни извиднички
принципи – обврска кон себе, обврска кон
другите и обврска кон духовната реалност,
членовите на извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ од Велес денес 6.1.2015 год. на ден
Бадник на повеќе од илјада сограѓани со
Бадниково дрвце им ги честитаа престојните
Божикни празници.
ШКОЛА ЗА ВЕШТИНИ И ВЕШТАРСТВА
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, остварувајќи ја својата програма за
работа за 2014/2015, ја реализираше Школата за вештини и вештарства. Школата се
одржа од 8-11.1.2015 год. во извидичкиот центар “Голозинци“. На оваа обука учество
земаа 30 извидници кои успешно ги совладаа следните пет вештарства: прва помош,
кувар, коначар, спорт и курир.Со оваа школа и системот на одредски школи за водачи
на патроли и јата, нашиот одред ја започнува практиката на реализирање и
совладување на програмата за работа во вертикала (младинскапрограма) и по
хоризонтала (вештините и вештарствата). Извидниците од Велес искажуваат и голема
благодарност до Генералниот секретар и канцеларијата на СИМ за несебичната
поддршка во обезбедувањето на ознаките за усвоените вештини и вештарства. На оваа школа учество земаа и дваесетина
извидници

сениори

кои

што во целост дадоа подршка во организацијата на овој настан.
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УЧЕСТВО НА ПРАЗНИКОТ ВОДИЦИ
Во рамките на прославата по повод
православниот

празник

Богојавление – Водици на 19.1.2015
год. (понеделник) три здруженија
на

граѓани

во

соработка

со

Градоначалникот на Оштина Велес
формираа спасителна единица за
Водици 2015 и тоа во состав:
извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, ОО на Црвен крст – Велес и Вардарска
регата “Гемиџии“. Сите три здруженија со повеќе од 50 и луге и опрема од копно и од
вода дадоа поддршка на сите учесници кои се фрлија во водите на реката Вардар. Со
ова се докажа дека сите партиципиенти во прославата на Водици 2015 ја докажаа
својата стручност за дејствување во вода и давање на прва помош.
ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА СИМ
Сојузот на извидници на Македонија
на 25.01.2015год. (недела) во Домот
на градежниците Кочо Рацин во
Скопје го одржа редовното Годишно
собрание на СИМ. На ова редовно
Собрание беше избран нов Надзорен
одбор. Собранието едногласно го
усвои

Годишниот и финансиски

извештај за работата на СИМ во 2014
година, кои беше презентиран од страна на Генералниот секретар на СИМ Горан
Горгиев и Началникот за мегународна соработка на СИМ, Јане Плавевски. Собранието
го потврди мандатот на член на старешинство во СИМ од ИО “Мирко Милески“ –
Кичево, а во полноправно членство во СИМ го прими ИО “Башкими“ од с. СтрогомиштеЗајас. На Собранието на СИМ му беа предложени и десетина амандмани за промена на
Статутот на СИМ кои од страна на дел од делегатите на Собранието на СИМ немаше
поддршка за промена на стаутот и со тоа остана на сила стариот статут. На Собранието
на СИМ од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес учество земаа пет
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делегати и тоа Ангелче Гушев како старешина на одрдето, Благој Ѓорчевски како
Началник на одредот и извидниците Ненад Андреевски, Влатко и Марина Влахчеви.

ИЗВИДНИЦИТЕ РАБОТАТ ПО УКАЖУВАЊЕТО НА КРИЗНИОТ ШТАБ
Во соработка со Општина Велес и по укажувањата на
кризниот штаб, извидниците на градскиот извиднички
одред “Димитар Влахов“- Велес на 30.1.2015 год.
(петок), ја обезбедија критична точка по потечението
на реката Вардар низводно од десната страна и тоа кај
Детската градинка во месност Дворови, обезбедувајќи
го Домот на НВОи од Велес и месното население во овој
дел покрај Вардар. Воедно и двата гумени чамци и
целокупната опрема за на вода извидничкиот одред
“Димитар

Влахов“,

заедно

со

Вардарска

регата

“Гемиџии“ со две посади од 10 луге се подготвени за дејствување на вода доколку има
потреба од надојдените води на реката Вардар.

ПОМОШ НА ЛИЦА КАЈ МЕСНОСТА ПЕШТИ
Во соработка со кризниот штаб на
Општина Велес и по пријава во
Центарот за управување на кризи на
2.2.2015 год.(понеделник) членови на
Извиднички одред “Димитар Влахов“Велес и Здружение Вардарска регата
“Гемиџии“ извршија извлекување на
повекемина лица кој беа затекнати од
високиот водостој на реката Бабуна во
областа Пешти кај Велес.
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ПОМОШ ВО ПОПЛАВЕНИТЕ МЕСТА ВО ВЕЛЕС
Во соработка со кризниот штаб на
Општина Велес, по излевањето на
реката

Вардар

кај

Велес и

поплавувањето на населбите Шорка и
Речани,

на

членови

7.2.2015

на

год.(сабота)

извидничкиот

одред

“Димитар Влахов“- Велес и Здружение
Вардарска регата “Гемиџии“ извршија
извлекување на повекемина лица и
евакуираа неколку семејства. Освен
викенд куќите, под вода во месноста Шорка се и индустриски капацитети. Исто така и
од тие капацитети се извлекуваа вработените лица. Со излевањето на реката Вардар
мештаните беа затекнати од високиот водостој на реката. На самото место дојде и
Градоначалникот на Велес кои изјави “Состојбата засега е под контрола. Внимателно
ја следиме оваа ситуација и сме подготвени да интервенираме за било што во
наредниот период. Постојаниот порас на водостојот беше причина полицијата да го
затвори за сообраќај мостот кај Башино Село.
ПРВ ФОРУМ НА РОВЕРИ НА ИЗВИДНИЦИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН
Во период од 6-8.2.2015 год., на Авала во Белград Р. Србија за прв пат се организираше
форум на ровери на извидниците од
Западен Балкан. На овој форум учество
земаа делегации од извидничките сојузи
на

Македонија,

Херцеговина

и

Србија,

Босна

Словенија.

На

и
оваа

тридневна средба се организираа повеќе
темстки сесии на кои се разговараше за:
работата
одреди, кои особини

на

роверите

во

нивните

и вештини роверот ги стекнува со тек на работа во

извидништвото и како тие вештини му помагаат во текот на животот и како младите
ровери можат преку извидништвото да влијаат и да го менуваат своет о општество.
Исто така имаше презентација за програма наменета за користење на националните
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сојузи. Имено преку оваа програма ќе се олесни работата со управување со податоците
за членството и активностите на одредите. Членовите на овој форум ги презентираа и
своите одредски и национални активности во изминатиов период. Делегацијата на
СИМ беше составена од три извидници од извиднички одред “Димитар Влахов“ -Велес,
ИПО “Јадран“ и ИО “ММ-Брицо“ од Скопје. Учесник од извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ од Велес беше Јане Јанков.

ПАТРОЛНА АКТИВНОСТ
Во рамките на годишната програма на
женската патрола “Видри“ на 15.2.2015
год. (недела) членовите на патролата го
посетија

храмот

“Св.Пантелејмон“

во

Велес, кој е заштитник на градот и е еден

од

најстарите храмови на Балканот. На оваа
посета

исто така се лоцираа и сите

елементи кои се дел од орентацијата
според верски објекти која служи за одредување на страните на светот.
ТРЕТИ СЕНИОРСКИ (БРЃАНСКИ) СРЕДБИ НА ИЗВИДНИЦИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН
Во периодот од 20-22.2.2015 год.
во

Делиблато,

рекреативен

Шумско-

центар

“Чардак“

(Резерват Делиблатска пешчара)
,

Република

Србија

се

организираа третите брѓански
(сениорски)

средби

на

извидниците од Западен Балкан.
На овие средби учество земаа
делегации

од

извидничките

сојузи на Македонија, Србија, Црна гора, Хрватска и Босна и Херцеговина. На оваа
тридневна средба за учесниците се орагнизираа повеќе темаски панели на кој се
разговарше за: создавање на заеднички тим за обука, франшиза, брѓанска (сениорска)
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смотра , потоа за квалитетот на програмата на извидничката организација , систем за
квалитет и аналитика, извидничкото движење во заедницата, систем на заедничка
размена на информации помеѓу националните сојузи. Како најдобри начини на
продолжување на соработката е креирање на заедничк проекти. За сите учесници
беше организирана и посета на Белград со негово разгледување под водство на
публицистот Зоран Николиќ кои на сите учесници им го престави Белград под Белград
(Калемегдан) и презентација на преубавата Делиблатска пешчара . Делегацијата на
СИМ беше составена од 17 извидници од извидниките одреди “Димитар Влахов“ од
Велес,“ Јадран “ од Скопје и “Крсте Јон“ од Струга Учесници од извиднички одред
“Димитар Влахов“ беа Јордан Бајрактаров, Ангелче Гушев , Влатко Влахчев, Богдан
Маневски и Златко Ристов.
ОДРЕДСКО БРАТСТВО КОЕ ЖИВЕЕ !!!
На денешен ден, на 7 март во 1998 година
на свечената Академија одржана во
Големата сала на Општина Велес, а по
повод 45 годишнината на извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ – Велес се
изврши

збратимувањето

на

извидничкиот одред “Димитар Влахов“ со
извидничкиот

одред

“Мија

Станимировиќ“ од Ниш – Република
Србија. Со ова збратимување двата одреда се обврзаа на понатамошна соработка на
полето на воспитанието и образованието на младите луѓе , во духот на основните
принципи на извидничкото движење. Ова збратимување беше прво официјално
младинско здружување на две младински организации од две различни држави по
распадот на поранешната ЈУ република.

ИНФОРМАТИВЕН ДЕН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЕУ ЛЕАДЕР ПРИСТАПОТ ВО ВПР
На 10.3.2015 год. (вторник) во Општина Велес, Центарот за развој на Вардарски
плански регион заедно со Карана Корпорејшн организираше Информативен ден за
имплементација на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Вардарскиот плански регион, кој е
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произлезен како резултат на проектот за експанзија на мали бизниси поддржан од
страна на УСАИД и Швајцарската влада. Целта на настанот беше да се информираат
индивидуалните земјоделци, јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор од ВПР за
придобивките кои можат да се добијат од
воведувањето и спроведувањето на ЕУ ЛЕАДЕР
пристапот

во

нашиот

регион. Бенефит

за

општината, но и за целиот регион од оваа
иницијатива очекува и градоначалникот Славчо
Чадиев, кој е и претседател на Советот за развој
на Вардарскиот плански регион. „Проектот има
за цел да го зајакне капацитетот на приватниот
сектор, да поттикне регионален и локален економски развој во одредените региони
во Македонија, преку осмислени иницијативи, акции и модели за соработка со
граѓанските

здруженија,

самоуправа. Преку

приватниот

осмислени

сектор

иницијативи,

и

институциите

акциии

модели

за

на

локалната

соработка

со

приватниот сектор, институциите на локалната самоуправа и граѓанските здруженија
проектот ќе резултира со формирање на Локални Акциони Групи (ЛАГ-ови) како и во
создавање на нови работни места. На оваа работилница учество земаа Ангелче Гушев и
Златко Ристов како преставници на извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес.
ЕУ ЛЕАДЕР ПРИСТАП ВО ВАРДАРСКИ РЕГИОН
На 19 март 2015 год. (четврток), во Винарија “Стоби”, во
Општина

Градско

започнувањето

на

официјално

беше

имплементацијата

на

промовирано
ЕУ

ЛЕАДЕР

пристапот во Вардарскиот плански регион. На присутните
добре дојде им посака Градоначалникот на општина
Градско, Жанета Чаушевска, потоа воведно обраќање на
имаше Претседателот на Советот за развој на Вардарски
плански регион, Славчо Чадиев. Обраќање на оваа средба
имаше и Директорот на УСАИД во Македонија, Џејмс Стаин и заменик амбасадорот на
Швајцарија во Македонија, Катарина Штокер. Пред сите присутни беше реализирана и
презентација за ЛЕАДЕР пристапот кои нуди експанзија на мали бизниси. Од страна на
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извиднички одред “Димитар Влахов“ – велес на оваа средба учество земаа Љупчо
Кузманоски, Панче Велев и Давид Камчевски
ПРИНЦИПИ НА ЕУ ЛЕАДЕР ПРИСТАПОТ
На 03.04.2015 година (петок) се одржа Првата работилница на тема: „Детално
објаснување на принципите на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот“. На
Презентација беше преставени „Историјата и Седум главни
карактеристики на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во руралниот
развој“

и

тоаКарактеристика

1:

Територијално

базиранистратегии за локален развој Карактеристика 2:
Пристап „од долу нагоре“ Карактеристика 3: Јавно-приватно
партнерство: Локални акциони групи (ЛАГ) Карактеристика
4: Овозможување иновации Карактеристика 5: Интегрирани и
мулти-секторски активности Карактеристика 6: Вмрежување
Карактеристика 7: Соработка Потоа беше реализирана и Презентација „Спроведување
на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот на локално ниво потребни чекори за воведување и
спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Вардарскиот регион“
а) Зајакнување на капацитетите
б) Приближување на локалните заинтересирани страни
в) Анализа на територијата
г) Идентификација на постоечките активности/ иницијативи
д) Создавање партнерство
ѓ) Подготовка на стратегија за локален развој
Од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес во целокупните активности
учество земаа извидниците Љупчо Кузманоски и Панче Велев.
ИЗВИДНИЦИТЕ ОД ВЕЛЕС УЧЕСНИЦИ НА XLII
МЕМОРИЈАЛ “МАРКО ГРАОРКОВСКИ“
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес на
покана

од

извидничко-поречанскиот

одред

“Јадран“ зема учество на 42 Меморијал “Марко
Граорковски“. Меморијалот се одржа на терените
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на Катлановска Брезица во периодот од 24-26.4.2015 год. Извидниците на оваа
извидничка акција се натпреваруваа во областа на топографија и ориентација во
непознат терен. Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес зема учество со десет
извидници или две патроли. Извидниците од Велес се натпреварува во две категории и
тоа извидници и помлади извидници. Извидниците го освоија петто место, а
помладите извидници осмото место . На оваа извидничка активност учествува околу
150 извидници од сите извиднички одреди во Република Македонија и гости од
Република Србија.
ПОЧИТ ЗА СЛАВНИТЕ ГЕМИЏИИ
Се арчиме за Македонија“, со оваа мисла пред 112
години Гемиџиите ги дале своите животи за
татковината. Денеска се одбележува годишнината
од Солунските атентати реализирани во 1903-та
година. Со делата што ги оставија зад себе и
херојскиот подвиг да се жртвуваат за слободата на
Македонија,

Гемиџиите,

Македонци.

Нивната

се

порака

пример
„Се

за

арчиме

сите
за

Македонија“ и атентатите во Солун, во кои никој
друг

граѓанин

не

загина,а

оштетени

Отоманската банка, брод, летниот театар,

беа
два

хотели, гасоводната и водоводната инсталација
како и обид за атентат над солунскиот валија го свртеа вниманието на Европа за
македонското прашање. Гемиџиите со своето дело

оставија голем аманет на

генерациите кои доаѓаат по нив за да ја продолжат борбата против многу бројните
поробувачи на Македонија кои се менуваа по пропаста на Отоманската империја.
Борбата на Гемиџиите и генерациите кои доаѓаа по нив резултираше со создавање на
денешна Република Македонија Сто и дванаесетата годишнина од херојскиот подвиг
на групата млади Анархисти, сите Македонци и најголем дел од нив велешани,
нивните сограѓани ја одбележаа пред споменикот подигнат во нивна чест во Велес. На
29.4.2014 год, (среда) на култното место Мало мовче во Велес делегации на Општина
Велес, на политички партии, институции, граѓански здруженија положија свежо
цвеќе. Потоа беше посетен и гробот на најмладиот Гемиџија, Милан Арсов во селото
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Ораовец и споменикот на Гемиџиите во Скопје. Во рамките на оваа прослава
делегација на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, ја сочинуваа Благој
Ѓорчевски, Мартин Голчев и Кирил Харалампиев кои воедно и положија свежо цвеќе.

ВЕЛЕШКИТЕ ИЗВИДНИЦИ УЧЕСНИЦИ НА 40 МЕМОРИЈАЛ “ЧИКА ДРАГИ“ ВО НИШ
На 40 јубилејниот извиднички ориентационен повеќебој “Чика Драги“ изминатиот
викенд

на

терените

на

Облачинско езеро во близина
на Ниш, од 15-17 мај 2015 се
натпреваруваа повеќе од 250
млади

од

Србија

и

Македонија. Целта на ова
традиционално
натпреварување

кое

го

организира нашиот братски извиднички одред “Мија Станимировиќ“ од Ниш, беше
организирање на натпревари од областа на топографијата и ориентацијата во непознат
терен, врзување на јазли и прва помош. Со овие активности кај учесниците на овој
меморијал се развиваа и јакнат натпреварувачкиот и тимски дух, запознавање на нови
пријатели, дружењето со извидници пријатели од други одреди. На овој 40 меморијал
учество земаа 25 патроли. Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес зема
учество со една патрола од пет извидници кои воедно беа и еднистевени учесници од
странство. Акцијата беше затворена со логорски оган со акустична свирка на младиот
нишки музички бенд “Дуо Боено“ и присуство на ќерките на Драгољуб Стојановиќ –
Чика Драги во чија чест се одржува овој меморијал. За сите овие 40 меморијали
учествувале приближно 10.000 извидници.

БЛАГОЈ ЃОРЧЕВСКИ, ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
Врз основа на одлуката на Општина Велес за основање на Совет на млади, на седницата
на Советот на Општина Велес одржана на 19.5.2015 год. беа именувани членовите на
Советот на млади на Општина Велес. Меѓу девете членови на Советот на млади на
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Општина Велес со мандат од четири

години изгласан е и

Началникот на извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, Благој
Ѓорчевски како преставник на невладините организации на Велес.
Со именувањето на Благој Ѓорчевски во Советот на млади на
Општина Велес уште еднаш се докажа квалитетната работа на
нашата младинска организација која што опстојува на територија на
Општина Велес повеќе од 60 години и во текот на сите изминати
години активно е вклучена во решавањето на младинските
проблеми и потреби на Велес.

РАСЧИСТУВАЊЕ НА МОСТОТ “ГЕМИЏИИ“
Членови

на

извидничкиот

одред

“Димитар

Влахов“ – Велес и на здружението Вардарска
регата

“Гемиџии“

Градоначалникот

на

,

на

Општина

барање
Велес,

на
г-дин

Славчо Чадиев на 1.6.2015 год. (понеделник)
извршија чистење на главните носачи на мостот
“Гемиџии“ во центарот на Велес. Чистењето се
однесуваше на одстранување на наносите од дрва
и смет кои беа наталожени со зголемување на водостојот на реката Вардар во
изминатиот периодот. Со овој зафат се овозможи зголемување на безбедноста на
мостот “Гемиџии“ во центарот на градот. Во оваа еколошка акција која се реализираше
од копно и од вода во целост се користеше опремата со која што располага
единствениот градскиот извиднички одред. И со оваа акција извидниците од Велес
докажаа дека секогаш се во служба на граѓаните на град Велес со своето членство и
опрема.
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ВЕЛЕШКИТЕ И НИШКИТЕ ИЗВИДНИЦИ БРАТСКИ НА ВАРДАРСКАТА РЕГАТА
“ГЕМИЏИИ 2015“
Стотината современи Гемиџии, по четири дена
пловење во 14 пловни објекти од 25 до 28 јуни
оваа година, пристигнаа во Гевгелија. Ветерот
годинава ни беше сојузник на сите учесниците,
тој дуваше во правецот на пловењето, па сите
четири дена имавме одлична пловидбата.
Проблеми не создаваа и не така високите
температури и жешкото сонце, кое не ги ,,испече,, гемиџиите. Со големи напори
Гемиџиите стигнаа до Гевгелија, откако во четвртокот тргнаа од Велес. Попатно
ноќеваа во воениот полигон во Криволак, во Демир Капија и во Марвинци. На оваа 17та по ред Вардарска регата, за четири дена учесниците минаа 140 км покрај нас
извидниците преставници на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ беа и
припадниците на воената полиција на АРМ чиј домакини бевме ние извидниците, но и
нашите пријатели браќа извидници од нашиот братски извиднички одред “Мија
Станимировиќ“ од Ниш, Република Србија. Тука беше и МВР, пожарникарите,
подмладокот на Црвениот крст. Оваа година
учесници

од

страна

на

извизднички

одред

“Димитар Влахов“ – Велес беа, Ангелче Гушев,
Ненад Андреевски, Златко Ристов, Јане Јанков,
Љупчо Кузмановски, Зоран Пановски, Мартин
Голчев, Трајче Темелковски, Александар Љутков,
Влатко Влахчев и Благој Горчевски. Додека пак
извидничкиот одред “Мија Станимировиќ“ го преставуваа: Владан Милановиќ, Никола
Марковиќ,

Мома

Стојановиќ,

Милан

Будаковиќ

и

Милан

Марковиќ.

Нивото на реката Вардар како и минатите години овозможи безбедно пловење.
Годинешниот број на учесници, стотина за кои тие можат да гарантираат безбедност,
бидејќи бројот на пловила 14 и нивното меѓусебно растојание во цела должина од
околу еден километар е максимум, кој тие можат да го контролираат, повеќе не.
Годинава за прв пат по 16 години, регатата имаше меѓународен карактер, учествуваа
гости од Србија и Бугарија. Тие беа задоволни од тоа што го доживеаа изминатите
четири дена. Впечатоците се дека Вардар не е тешка река, како што очекувавме. Не се
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плашевме туку бевме претпазливи. Првиот ден беше најдолг и највозбудлив потоа
беше лесно.Не сме поречански одред, освен штои имаме искуство на веслање по езеро,
ова е прво по река но се мина супер. Прв пат сме на регата и дојдовме по покана на
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ . Сега сме помала група, но се надеваме дека
наредната година ќе бидеме помасовни. Немаме претстава што може да не очекува но
се надеваме дека времето ќе биде убаво и дека нема многу да изгориме и дека нема да
биде напорно. Сепак дружењето е најважно“, рече извидник од извиднички одред “Мија
Станимировиќ“ од Ниш, Никола Марковиќ. И на годинешнава Вардарска регата со свое
учество се вклучија голем број институции, а за безбедноста на пловидбата се
задолжени членовите на Црвен крст и спасителите на вода. „Претходно имавме обука
на вода и сите оние кои пловеа се запознати со правилникот за работење на регатата и
ги потпишаа изјавите за учество во неа. Луѓето се едуцирани како треба да се
однесуваат на вода а тука се и безбедносните сили и Црвен крст со спасителите на вода,
рече организаторот од Здружението Вардарска регата Гемиџии, Анѓелче Гушев. Оваа
17 Вардарска регата беше пратена од страна на телевизиска екипапа на националната
ТВ Канал 5 кои сите четири дена ја снимаа регатата, а потоа ќе изработат и
документарен филм за истата.
ВЕЛЕШКИТЕ ИЗВИДНИЦИ УЧЕСНИЦИ НА МЕЃУНАРОДЕН ТРЕНИНГ ЗА ЛИДЕРИ
Во периодот од 5 до 12 јули 2015 год. во село Скребатно – Охрид, се одржа тренинг за лидери –
Школа за водачи на патроли и јата, на кој што
од извиднички одред “Димитар Влахов“ од
Велес

директно

учество

земаа

седум

извидници и еден извидник како посетител. На
оваа обука која е дел од соработката на Сојузот
на Извидници на Македонија и Данските
извидници учесниците на тренинг кампот се
обработуваа следните теми: типови на лидери, мотивација, комуникација, добар лидер и
неговите одговорности,

конфликт менаџмент, процес метод , а воедно се стекнаа и со

одредени вештини и знаења неопходни за водење на јато, патрола и дружина. Во рамките на
тренингот се организираше и дводневен хајк на кој што учество земаа сите велешки
извидници на кои што извидниците престојуваа целосно во природа. Покрај седумте
извидници од нашиот одред Трајче Темелковски, Марија Војневска, Ангела Чејкова, Благој
Ѓорѓиев, Симона Тодорова, Кире Харалампиев, Елена Стумбова и Благој Горчевски.
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danci3Имаше и четворица извидници од извидничкиот одред “Мирко Милески од Кичево, два
извидника од извидничкиот одред “Крсте Јон“ од Струга, два од ново формираниот
извидничкиот одред “Феникс“ од Прилеп и три извидници од Скопје од извидничките одреди
“Браќа Миладиновци“ и “Методија Митевски- Брицо“. Покрај извидниците од Македонија на
овој тренинг за лидери учество земаа и десет извидници од Данска. Преку оваа меѓународна
соработка извидниците од Велес се стекнаа со дополнителни едукативни знаења за работа со
деца и млади на возраст од 10-18 години со што ќе може во целост да се надгради одредската
програма за работа која што секоја година е во континуиран раст на програмски активности за
млади.
КОНСТИТУИРАН СОВЕТОТ НА МЛАДИ ВО ВЕЛЕС
Во просториите на Општина Велес
денес

на

13.7.2015

(понеделник),

беше

год.
одржана

конститутивна седница на Советот
на млади, кој ќе се вклучи во
процесите

на

управување

со

локалната самоуправа. За негов
претседател
Спирковски
„Керамичар”, додека за заменик Кире Јосифовски.

беше избран Филип
член

на

Ансамблот

На настанот присуствуваше и

градоначалникот Славчо Чадиев, кој најави поддршка за сите креативни предлози кои ќе
доаѓаат од новоконституираниот Младински совет на Велес. На стартот од работата новиот
претседател Спирковски рече дека ова тело ќе има задача да изготви годишна програма за
работа, во која ќе бидат вклучени интересите и приоритетите на младите за подобрување на
нивниот статус во повеќе полиња на општествениот живот. Од негова страна беше истакнато и
дека дадената доверба ќе биде изврешан чесно и одговорно во соработка со сите членови на
Советот.Во составот на Советот на млади е и Благој Ѓорчевски член на извиднички одред
“Димитар Влахов“- Велес
ДВОДНЕВЕН БИВАК СО ОРИЕНТАЦИЈА ВО ПРИРОДА “ВОЈНИЦА 2015“
Високите температури не претставуваа пречка за извидниците од извидничкиот “Димитар
Влахов” од Велес да ги надоградат своите знаења и да се подготват за наредната година во
областа на ориeнтацијата, топографија и животот во природа.
22.7.2015 до 23.7.2015 извидниците учествуваа на

Па така

во периодот од

дводневен камп за ориентација во

околината на Велес. Покрај бивакот сите учесници на оваа обука се движеа на релацијата Велес
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– Војница – Велес, а бивакот беше
подигнат на терените на село Војница
покрај реката Бабуна.
Целите на овој камп беа:
– извидниците да ги утврдат стекнатите
знаења по топографија и практично да ги
применат,
– да ги повторат основните елементи од
материјалите на карта и да научат да ги
изработуваат и последно, но не и најмалку важно
– да го надоградат извидничкиот карактер согласно извидничките методи
Координатори на оваа обука беа Бојан Миклош и Благој Ѓорчевски.
Се што понесоа извидниците од овој камп беше повеќе знаење, желба за повторување на
кампот, убави спомени и незаборавни моменти!
ВЕЛЕШКИТЕ ИЗВИДНИЦИ ПЛОВЕА ПО САВА
Извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ -Велес заедно со членовите на Вардарска
регата “Гемиџии“ – Велес,
преставниците

на

подмладокот на Црвениот
крст од Велес
“Керамичар“

и КУД

во периодот

од 21-23 август 2015 год.
како

преставници

Општина

Велес

,

на
а

на

покана на градскиот сојуз
на извидници од Шабац и извидничко – пореченскиот одред “Савски чивијаши“ зема учество на
Савската регата Шабац – Прово “Завеслај више 2015“. Во рамките на оваа регата Шабац – Прово
се изврши и збратимување на Вардарската регата “Гемиџии“ со Савската регата Шабац – Прово
т.н. “Завеслај више“. Повелбата на збратимување беше потпишана од страна на Себо Шаќиров
како претседател на Вардарската регата и Веља Милошевиќ како претседател на Градскиот
сојуз на извидници на Шабац како носители на оваа регата. Пловидбата на оваа регата беше во
должина од 25 км на релација Шабац – село Прово и тоа по течениоето на река Сава. На оваа
Савска регата учество земаа повеќе од 200 учесници на повеќе од 20 пловни објекти (дрвени и
гумени моторни чамци, катамарани и друг вид на речни пловила).
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програмските активности треба да нагласиме дека и преставниците на Општина Велес го
освоија и второо место во подготовка на “рибља чорба – рибљи котлич“, а воедно и се
воспоставија

многу контаки со регати од Србија, Босна и Херцегови и Црна гора.

Како

преставници на Вардарската регата со ова збратимување и остварените контакти со регатите
од поранешните ЈУ републики сакаме да ја подигнеме Вардарската регата на Балканско ниво.
ПИТОМЦИТЕ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ПРВИ НА
СРЕДБИТЕ НА ИЗВИДНИЦИ “ВЕЛЕС 2015“
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес
по дваесет и девети

пат ги организираше

традиционални средби на извидници. Средбите се
одржаа во периодот од 4 до 6 септември 2015 год.
на потегот село Голозинци – село Еловец – село
Чашка – село Голозинци и тоа по повод 8
септември – Денот на државноста на Реупублика
Македонија. Извидниците се натпреваруваа во
областа на

топографија и ориентацијата во

непознат терен, сигнализација, прва помош, исхрана во природа. Овие Средби се дел од
годишната програма за работа на извиднички одред “Димитар Влахов“ за 2015 год.. На
средбите учество земаа седумдесетина извидници од Република Македонија и тоа од Скопје,
Прилеп и Велес, а како учесници на средбите учество земаа и питомците од Воената академија
“Генерал Михајло Апостолски“. Средби се организираа со финасиска поддршка од Општина
Велес. Во рамките на натпреварувачкиот дел прва беше патролата на Воената академија
“Генерал Михајло Апостолски“, втори беа извидниците од ИПО “Јадран“ од Скопје, а трети
извидниците од извидничкиот одред “Феникс“ од Прилеп. За учесниците на 29те Средби на
извидници во рамките на програмските активности беше органирана и жива свирка на бендот
“Директ“од Велес, а воедно беше организирана и средба на генерации со постарите извидници
ветерани на одредот. На оваа средба беа договорени активностите за Средбите

на

извидницици – Велес 2016 година кога ќе се прославуваат триесетите јубилејни средби на
извидници на кои учество треба да земат извиднички патроли од поранешните ЈУ република и
тоа градовите: Шоштањ, Бања Лука, Загреб, Самобор, Коњиц, Нови Бечеј, Ниш, Белград, Бар,
Подгорица. Овие градови се градови со кои нашиот одред во изминатите 65 години активно
соработувал, а нивните извидници редовно биле присутни на Средбите на извидници
организирани од страна на нашиот одред.
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Со

учеството

на

питомците

од

Воената академија “Генерал Михајло
Апостолски“ и учството на Воената
полиција при Генераштабот на АРМ
на Вардарската регата “Гемиџии“
како

наши

гости

сакаме

да

истакнеме

и

потврдиме

соработка

со

Министерството

ја

добрата
за

одбрана и Армијата на Република
Македонија

63 ГОДИНИ ИЗВИДНИЧКО ДВИЖЕЊЕ ВО ВЕЛЕС
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 на денешен ден 8 септември во учебната
1952 / 1953 година од тие одделенија се
формира

извидничкиот одред “Димитар Влахов”. Постоиме 63 години. Подготвуваки

ја

прославата по повод 60 години извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, дојдовме до
фотографија од првата група на членови од кои во учебната 1952/1953 година се формира
одредот од Велес.

Основач на одредот е проф. Петар Петровски. Од самиот почеток

започнуваат да се формираат извиднички

единици во сите основни училишта, а за

поздравување било и формирањето на единици во тогашните претпријатија Монопол и
Механичка.
ИО “Димитар Влахов“ – Велес е формиран во првата недела на месец септември, а според
кажувањата, а тоа е 8 Септември … Ден кој подоцна многу значи за нашата Македонија. Да
живее извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, да живее Македонија !!!
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ОБУКА ЗА СОБИРАЊЕ БИЛКИ, ЛИШАИ, ПЕЧУРКИ И ШУМСКИ ПЛОДОВИ
Во организација на Општина Чашка, а во рамките на проектот за Експанзија на мали бизниси
на 13.9.2015 год. (недела) во населба Чашка се
организираше Обука на собирачи за одржливо
собирање на лековити ароматични растенија,
шумски плодови, лишаи според правилата на
Вардарскиот регион. Проектот е финансиран
од страна на УСАИД и Швајцарската агенција
за развој и соработка, а со целосна вклученост
на Македонски шуми. Обуката ја реализираше
дипл. инж. агроном Иван Стојанов како
експерт за гореспоменатата тема на обука. На оваа обука учество земаа 20 слушатели од
општина Велес и Општина Чашка. На сите учесници беше поделен и Прирачник за собирање на
билки, лишаи, печурки и шумски плодови. Во овој прирачник во целост се преставени сите
лековити ароматични растенија, шумски плодови, лишаи и постапките за одржливо собирање.
Како слушатели на оваа обука беа и двајца преставници на извиднички одред “Димитар
Влахов“ – Велес , Ангелче и Жаклина Гушеви, кои на сама обука договорија и посебна обука за
сите полнолетни членови на одредот . Сите слушатели од обука се стекнаа со валиден
сертификат поддржан од Македонски шуми со кои ке се добие и дозвола за собирање на други
шумски производи.

ПОСЕТА НА СЕПТЕМВРИСКИТЕ ИЗВИДНИЧКИ СРЕДБИ ВО КИЧЕВО
Членовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес,
Влатко Влахчев и Ангел Радевски земаа учество како гости на
Септемвриските извиднички средби во Kичево, а кои се одржаа
во

периодот од 11-13 септември 2015 год. Средбите беа

организирани од страна на извидничкиот одред “Мирко
Милески, а на која што учество земаа стотина извидници од
Скопје, Охрид, Зајас и домаќините од Кичево.
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ИЗВИДНИЦИТЕ ОД ВЕЛЕС ВТОРИ НА АКЦИЈАТА ВО ГРАДОВЦИ
Во

организација

на

Првиот

скопски

извиднички одред,

во периодот од 18-

20.9.2015

село

год.

во

Градовци

се

организираше традиционалната акција од
забавен карактер Sex Scouts & Rock’n’Roll
2015. На оваа акција учество земаа извидници
од Скопје, Велес и Прилеп. Патролата “Брза
постапка“ на извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ – Велес

го освои второт место.

Патролата беше во следниот состав: Бојан Миклош, Трајче Темелковски, Љупчо Кузманоски и
Стефан Алексовски.

УЧЕСТВО НА “ДЕН НА ИДЕИ“ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА
СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
Советот на Млади на Општина Велес организираше

“Ден на

идеи”, кој ќе се одржи на 26.09.2015 година (сабота) пред
Гимназијата Кочо Рацин. Водени од мотото дека секоја идеја е
добра идеја, Совет на млади чуствуваше потреба и одговорност да
ги слушне предлозите и идеите на сите млади луѓе и луѓето чија
цел е успешен Велес. На овој отворен ден сите млади од Велес
имаа можност да ја дадат својата идеа во областа спортот ,
здравјето, образованието, кутурата и друго.
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес на овој отворен
ден “Ден на идеи“ учќествуваше со две патроли каде што сите
извидници ги дадоа своите идеи кои се насочени во подобрување на живото во Велес. Воедно
нашиот член Трајче Темелковски имаше и изкава за регионалната телевизика К1 каде што ја
промовираше идејата за создавање на камперски простор во рамките на спортскорекреатиниот локалите езеро Младост
ВЕЛЕШКИТЕ ИЗВИДНИЦИ ВИЦЕ ШАМПИОНИ ВО ДРЖАВАТА
Сојузот на извидници на Македонија во периодот од 9-11.10.2015 год. во извидничкиот дом
“Градовци“ во истопименото село во близина на Зелениково, го организираа овогодинешниот
Државен Извиднички Ориентационен Натпревар – ДИОН 2015. На ДИОН 2015 учество земаа
педесетина извидници и се натпреваруваа во две категорои РИОН за постари извидници и
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РАПИ за помлади извидници. Постарите извидници во рамките на РИОН (Републички
Извиднички Ориентационен Натпревар) се натпреваруваа во областа на ориeнтацијата и
топографијата на непознат терен, прва помош, сигнализација и тестови од повеќе области.
Додека пак помладите извидници во рамките на РАПИ (Републичка Акција за Помлади
Извидници) се натпреваруваа во областа на основното ориентирање преку патни знаци, прва
помош, пионерство, игри, полигон на спретност. На ДИОН 2015 во Генерален пласман први беа
извидниците од ИПО “Јадран“. Машката екипата на извидници од извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ – Велес во состав: Трајче Темелковски, Благој Ѓоргиев, Мартин Трајков и
Љупчо Кузманоски го освои второт место, а додека пак втората екипата на извидници во
состав: Кире Харалампиев, Мартин Голчев, Лазе Каргов и Давид Камчевски го освои петото
место.
Во

женска

конкуренција

категоријата

во

извидници,

женската екипа на извиднички
одред “Димитар Влахов“ – Велес
во состав: Ангела Чејкова, Симона
Тодорова, Викторија Ставровска
и Емилија Алексовска го освоија
второ место. Со освојувањето на
второто место во машка и женска
конкуренција

на

Државен

Извиднички

Ориентационен

Натпревар – ДИОН 2015, извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес го покажа
континуитетот на квалитетен одред во кои се работи и практикува топографијата и
ориентацијата во природа. Патролите на велешкот градски одред се задоволни со
постигнувањето на резултатите во рамките на ДИОН 2015, а со тоа и понатуму се докажува
квалитетната работа на велешкиот извиднички одред кои е и нај стар во Република
Македонија со 63 годишна традиција
ПОСТАВЕНИ ПАТОКАЗИ НА ПАТЕКАТА “НОВА МАКЕДОНИЈА“
После обележувањето и маркирање, на патеката која го носи името “Нова Македонија“, веќе
се поставени и патоказите

кои во целост ја опишуват патеката која ја нарековме “Нова

Македонија“ а истата е дел од превземените обврски и потпишаниот договор со Агенција за
промоција и поддршка на туризмот , за доделување на договор за јавна набавка на услуги за
расчистување, уредување, бележање, маркирање, поставување на инфо рабли, мапи и патокази
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и истите да се мапираат предвидените рекреативни, пешачки и планинарски патеки во Р.
Македонија извидничкиот одред “Димитар Влахов“

од Велес

како економски оператор

учествуваше на Огласот. Огласот распишан од страна на Агенција за промоција и поддршка на
туризмот,

одредот

од

Велес

конкурираше за уредување на пет
патеки кои

се наогаат во Општина

Чашка и тоа: патеката наречена – Нова
Македонија која што е на релација с.
Голозинци – с. Лисиче – Хидросистем
Лисиче – Горно Врановци во должина
од 16 километри. Паралелно со оваа
патека сепоставуваат и патокази на
обележаните и маркираните четири патеки во регионот на селото Мокрени и тоа: пристапна
патека с. Богомила-Планинарски дом с. Мокрени манастирот „Св.Спас“ с. Мокрени,
Планинарски дом с. Мокрени-врв Биса- Планинарски дом с. Мокрени, Теово – Мокрени. Со ова
како организација докажавме како треба да се промовираат убавините на

Централна

Македонија – реонот на Азот.
ГОСТУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА К1 ТЕЛЕВИЗИЈА
На покана на регионална телевизија К1, старешината на извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ – Велес, м-р Ангелче Гушев на 12.11.2015 год. (четврток) беше гостин во утринската
програма “Утрински зрак“ на споменатата телевизија. Во рамките на 25 минутниот разговор
беше разговарано за следните теми:
– Планинарски патеки и нивно финасирање од страна на Агенцијата за промоција и поддршка
на туризмот во РМ
-Учеството

на

Државен

Извиднички

Ориентационен Натпревар – Градовци 2015
во организација на Сојуз на извидници на
Македонија
– Активности организари со други одреди
– Мегународни активности на одредот
– Средби на извидници – Велес 2016, 30
јубилејни организирање во септември 2016
– Актовности наменети за локална средина
– Општина Велес и Општина Чашка
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– Активности на вода и создавње на поречански патроли во рамките на одредот
– Учество во работата во Советот на млади на Велес
– Понатамошни планирани активности на одредот и начини на зачленување во одредот.
Со учеството на старешината на одредот

на оваа утринска програма гледачита на

повардарскиот регион имаа можност во целост да се запознаат со активностите на одредот
како најстара младинска организација во Република Македонија.
ИЗВИДНИЦИТЕ ОД ВЕЛЕС ТРЕТИ ПО ПОВОД ПРАЗНИКОТ НА ГРАД СКОПЈЕ
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, на
покана

на

извидничкиот

одред

“Браќа

Миладиновци“ од Скопје , на 14.11.2015 год.
(сабота), по повод Денот на ослободување на град
Скопје, со дванаесет извидници или три патроли од
извидници

и

развигорци

земаа

учество

на

традиционалната акција “Извидниците за својот
град“. На оваа извидничка акција извидниците се
натпреваруваа во голем број на извиднички
дисциплини, а на истата учество земаа пеесетина патроли на развигорци и помлади
извидници. Велешките извидници во рамките на натпреварувачккиот дел во категоријата
извидници го освоија третото место. По освојувањето на второто место на Државниот
извиднички ориентационен натпревар, ова е нов успех на Велешките извидници, со што се
докажува квалитетната работа на членовите на извидничкиот одред “ Димитар Влахов“- Велес.
МЕЃУНАРОДЕН ТРЕНИНГ ВО МАЛТА – EVS BEACON
Во периодот од 11-16ти Ноември 2015 година во
Малта се одржа меѓународен тренинг –EVS
BEACON. На овој трененг кој е трета активност
што Сојузот на извидници на Македонија и
Сојузот на извидници на Малта во 2014 година
воспоставија партнерство кое што се состои од
организација на заеднички кампови, тренинзи и
активности за млади учество зема и Јане Јанков,
член на извидничкиот одред “Димитар Влахов“Велес. Овој тренинг под називот EVS Beacon има за цел да ги запознае и обучи учесниците
околу EVS (European Voluntary Service) програмата. Што е Европскиот волонтерски сервис:
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– Целта на Европскиот волонтерски сервис (ЕВС) е да се развие солидарноста, и да се
промовира активно граѓанство и взаемно разбирање помеѓу младите луѓе;
– Програмата – Европски волонтерски сервис – ЕВС поддржува реализација на неформални
образовни проекти кои овозможуваат: подобра мобилност, можност за меѓу – културно учење,
активна социјална партиципација, личен и професионален развој, можност на младите луѓе да
се запознаат со европските вредности, како солидарност, различност и еднаквост со младите
луѓе од цела Европа и пошироко;
– Европски волонтерски сервис им овозможува на младите луѓе да вршат волонтерска служба
за период до 12 месеци во земја различна од земјата во која престојуваат. Со неа се поттикнува
солидарноста помеѓу младите луѓе и претставува вистинска ‘служба за учење’. Покрај тоа што
локалните заедници имаат придобивки, волонтерите учат нови вештини и јазици, и откриваат
нови култури.
.Во текот на тренингот четиридневната прогама беше поделена во четири сегменти и тоа:
-да се разбере вредноста на EVS
-за подобро разбирање на различните засегнатите страни вклучени во EVS проектите
-за зголемување на севкупниот квалитет на EVS проектите
– да се создаде мрежа за размена на EVS волонтери Во рамките на овој меѓународен трениг
учествува извидници од Македонија, Бугарија, Романија,Унгарија и Шпанија. Контигентот на
Сојузот на извидници на Македонија го преставуваа: Јане Јанков од Извидничкиот одред ,,
Димитар Влахов’’ од Велес, Зоран Шиљковски од Прв Скопски Извиднчки Одред и Никола
Уневски волонтер во СИМ. При овој тренинг преставниците на СИМ утврдија дека СИМ треба
најпрво да се акредитира за EVS и Ерасмуз + програмата, а потоа да се започне со реализација
на проекти и размена на волонтери.
МЕЃУОДРЕДСКА СОРАБОТКА
На 21.11.2015 (сабота) триесетина членови од ИПО “Галеб“ од
Скопје беа во посета на Велес. Патуваат со воз, кој за првпат,
кој не, поминааа супер искуство. Заедно со членовите на
извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес и нашите
водачи посетија повеќе знаменитости од Велес, како што е:
соборниот храм “Св.Пантелејмон“ и неговата прекрасна
местоположба, доста стариот и мошне интересен манастир
“Св. Димитрија“, посета на Младинскиот парк каде се реализираа повеќе игри за запознавање и
тимска игра, а убавото време во младинскиот парк во Велес, се искористи за повторување на
вештините од прва помош во природа и теоретски и практично.
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УЧЕСТВО НА ЈАВНАТА РАСПРАВА ПО НАЦРТ ПРОГРАМАТА НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА
ВЕЛЕС ЗА 2016
Десет извидници од извидничкиот одред “Димитар
Влахов’ – Велес , на 27.11.2015 год. (петок) во големата
сала на Општина Велес се одржа јавната расправа Нацрт
Програмата на Советот на млади на Општина Велес за
2016 година. Програмата беше презентирана од страна
на претседателот Филип Спиркоски кои разви и
дискусија помеѓу младите кои беа присутни на овој
настан. Младите од Велес имаа свои идеи, предлози и критики за начинот на работа на Советот
на млади со што директно влијае на изготвувањето на овој документ. Покрај програмата за
2016 година, потпретседателот Кире Јосифовски ги извести младите за досегашните
активности спроведени од страна на Советот на млади и ги повика сите заинтересирани да се
пријават да учествуваат во работата на самиот Совет на млади.
ВЕЛЕШКИТЕ ИЗВИДНИЦИ УЧЕСНИЦИ НА “ДЕНОТ НА ДРВОТО 2015“
Петнаесет извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес на 2 декември 2015
година (среда), опфанати во две
патроли, заедно со своите водачи
земаа

учество

на

еколошката

акцијата “Ден на дрвото 2015“ која се
реализираше на локација м.в. Дерин
дере (во непосредна близина на
општинската комунална депонија).
Граѓанската акција се изведе на
површина од 20 хектари за што се
обезбедија 80.000 листопадни садници од јасен и багрем. Со редовното учеството на нашите
извидници на оваа акција се придонесува кон создавање на здрава и чиста животна средина за
сегашните и идните генерации на територијата на Општина Велес.
VI ЕВРОПСКИ ИЗВИДНИЧКИ СИМПОЗИУМ
Шеснаесет извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, на 4.12.2015 год.
(петок) во Големата сала на Македонскиот Народен Театар учествуваа на церемонијата на
Свеченото

отварање

на

Европски Извиднички Симпозиум.

На

свеченото

отварање

македонските извидници пред европските скаутски делегации се преставија со извидничка
драматизација. Присутните беа поздравени и од Фатмир Бесими, заменик на Претседател на
Владата на РМ и задолжен за европски прашања, Андреа Демармелс, преставник на европскиот
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скаутски регион и Огнен Стефановски
стрешината на СИМ. Овој настан се одржува
од 3 до 6 декември оваа година, а Сојузот на
Извидници на Македонија

е домаќин на

Европскиот Извиднички Симпозиум. На
Европскиот

Извиднички

Симпозиум

присуствуваат делегации од сите Европски
национални

сојузи

претставени од над 140 учесници кои се сместени во хотелот

и

федерации

“Континентал“

каде се

реализираат и сите сесии од симпозиумот. Целта на симпозиумот е да се подготви план и
насоки за Европскиот Извиднички Регион за наредните три години, план кој е подготовка за
Европската Извидничка Конференција која се одржува наредната година во Норвешка.
ВЕЛЕШКИТЕ ИЗВИДНИЦИ ВО ЕМИСИЈАТА “ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА“
Десет извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес на 17.12.2015 год.
(четврток) земаа учество во снимањето
на репортажа за Велес во рамките на
серијалот “Ја сакам Македонија“ во
продукција на Македонската телевизија
каде што централна личнст и водител е
Илина

Арсова

врвна

спортиска

на

Република Македонија, девојка која ги
совлада

Хималаите,

а

воедно

е

и

поранешен извидник.
Во рамките на телевизиското снимање
велешките извидници презентираа еден ден наменет за обука на вода, односно веслање на
чамец односно подоготовка на нашите извидници за учеството на Вардарската регата. Покрај
активностит на вода во рамките на снимањето нашата извидничка Марија Војневска заедно со
Илина имаа и подолг разговор за историјата, активностите и понатамошните планови на
одредот. Со поканата за учество во репортажата за Велес повторно докажуваме дека
извидничката организација во Велес е водечка младинска оргнизација за млади во градот, а
квалитетните активности на одредот допринсуваат за промоција и афирмација на Велес во
државата и пошироко.

27

Извештај за работата на извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес за 2015

ПОСЕТА НА ТЕАТАРСКА ПРЕСТАВА
Спроведувајќи ја програмата за работа на
одредот за 2015/2016 година, седумнаесет
извидници

од

извидничкиот

одред

“Димитар Влахов“ – Велес на 25.12.2015 год.
(петок)

земаа

учество

на

театарската

престава “Дома“ која беше реализирана во
салата “Бели мугри“, а прикажана од страна
на учениците при

Гимназијата “Кочо

Рацин“ од Велес.
И на крај сакаме да истакнеме дека ниедна организација не може во денешни услови да работи
без соработка со други организации и институции, сметаме дека нашите програмски
активности се ши око отворени за нови предлози, без оглед дали тие потекнуваат од
членството, СИМ, училиштата, НВОи од градот и друг ите здруженија на граѓани и фондации
кои делуваат во Република Македонија. На евентуал но можните настојувања за политички
манипулации со извидничкото движење, најжестоко ќе се спротиставиме, останувајќ и
доследни на нашата програмска определба дека извидничкото движење е вонпартиско и
неполитично. Нејзината активност не само што не е

политичка обоена, ами напротив

вклучувајки што поголем број на членови во своите редови, таа врши заштита на децата и
мадите од политички манипу лации, кои во денешни услови може да се доведе до негативни
последици. Сите залагања од наш а страна за стекнување на што повеќе знаења на нашите
членови, ќе зависат пред се од заинтересираноста на младите како и од помошта на
училиштата, спонзорите и државата. На универзалната човекова потреба за дружење, за
чување на природата и што почесто уживање во нејзините благодети, е наша цел која ќе
настојуваме да ја всадиме во свеста на секој наш и звидник. Доколку во тоа успееме,
реализацијата на нашата програма ќе биде ОПРАВДАНА.
Старешина на извиднички одред “Димитар Влахов“
м-р Ангелче Гушев
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