ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ОД ВЕЛЕС
ЗА 2016 ГОДИНА
Извидничката (скаутска) организација за прв пат се
појавува во 1907 година на чело со својот основач Лордот
Роберт Баден Пауел. Истата година Баден Пауел
организира пробен логор во Браунсеа - Исланд за да ги
проба своите идеи. Тој со себе земал 22 момчиња и тоа од
познатите и приватните училишта. Од овие први чекор и
кон извидништвото на Баден Пауел доаѓа до развивање
на моќна организација која се проширила во 180 држави
во све тот, а низ самата организација поминале 250
милиони активни извидници (скаути). Моменталната
состојба во светот изнесува околу 28 милиони активни
извидници (скаути) со 4,2% годишен прираст. Оваа
организација (движење) како што кажал и самиот нејзин
основач Баден Пауел можеме да ја споредиме само со
основното образование (училиштето) бидејки основната
ЦЕЛ на извидничкото движење е да се допринесе во
развојот на младите луѓе, во достигнувањето на нивните
потполни физички , интелектуални, општествени и
духовни можности како поединци, како одговорни
граѓани и како членови на нивните локални и национални заедници, како и на меѓународната
заедница. Целта на извидничкото движење се остварува преку заветот и законите, учењето низ
работа, членството во мали групи и користењето на прогресивно - стимулативните програм и
кои се базирани на интересите на членовите, вклучувајќи ги и игрите, користењето на
вештините и улогата на општествената заедница. Сојузот на извидници на Македонија работи
според своите основни принципи кои се прифатени од Светската скаутска организација
(WOSM) , а тоа се: -обврска кон самиот себе, одговорност за сопствениот развој; -обврска кон
другите, лојалност кон својата земја заедно со промоција на локалниот, националниот и
меѓународниот мир, разбирање и соработка. Учество во развојот на општеството со
признавање и почитување на дигнитетот на другиот и интегритетот на природниот свет; обврска кон духовниот развој, прифаќање на духовни принципи. Во далечната 1948 година со
законот за пр едвојничка обука во склоп на Гимназијата "Кочо Рацин" во Велес започнуваат да
се формираат п рвите одделенија кои што работат активности слични на нашите,
извидничките. Тие одде ленија се до 1952 година работат како неформални групи за да некаде
есента во учебната 1952/1953 година од тие одделенија се формира извидничкиот одред
"Димитар Влахов" Основач на одредот е Проф. Петар Петровски. Од
самиот почеток започнуваат да се формираат извиднички единици во сите основни училишта,
а за поздравување било и формирањето на е диници во тогашните претпријатија Монопол и
Механичка. Од 1957 година со учеството на II Смотра на извидници на Југославија, на Пале,
одредот во континуитет зема учество на сит е републички и сојузни смотри. Во делот на
ориентационите натпреварувања патроли од одредот земаат учество во Бечеј, Бања Лука,
Смедерево, Белград, Коњиц, Сараево, 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
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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.

Учество на верскиот празник Водици
Во рамките на прославата по повод православниот празник
Богојавление – Водици на 19.1.2016 год. (вторник) три
здруженија на граѓани во соработка со Градоначалникот на
Општина Велес и со опрема од општината настапија како
спасителна единица за Водици 2016 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
осветените води на реката Вардар. Со ова се докажа дека
сите партиципиенти во православната прослава Водици
2016 ја докажаа својата стручност за дејствување на вода и
давање на прва помош.

“101 идеја за логорување“, ново дело на велешките
извиднци
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, во рамките на прославата
по повод 22 февруари Светскиот ден на скаутизмот ќе го промовира
новиот прирачник “101 идеја за логорување“, создаден од нашиот
долгогодишен член Влатко Влахчев. Промоцијата на прирачникот ќе се
одржи на 22.2.2016 год. (понеделник) во Ликовниот салон во Велес со
почеток во 19.00 часот. За таа цел старешинството на одредот ги поканува
сите извидници од Република Македонија да земат учество на промоцијата
на споменатиот прирачник.Со промовирањето на овој прирачник
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ -Велес останува водечки одред во
Република Македонија кои создава литература од која што членството во
Сојуз на извиднидници на Македонија многу подбро се едуцира за
практикувањето на извидништвото во Велес и Македонија, а со тоа истото
се подигнува на многу високо ниво.

Велешките извидници на првиот роденден на
ИО “Феникс“ од Прилеп
На 14.2.2016 год. (недела) шест извидници од
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес земаа
учество на роденденската забава по повод една година
постоење на извиднички одред “Феникс“ од Прилеп.
Целокупната прослава се одржа во просториите на
одредот од Прилеп кои се наоѓаат во старата
општинска зграда. На оваа прослава покрај велешките
извидници присуствуваа и извидници од ИО “Пионер” –
Охрид, ИО “Мирко Милевски” – Кичево, ИПО “Галеб” –
Скопје и претставник од Сојуз на извидници на
Македонија. На нашите пријатели извидници од
Прилеп Старешинството на извиднички одред
“Димитар Влахов“ им посакува уште долги години
успешна активност во полето на извидништвото и создавањето на подобар свет.
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Десет извидници од Велес учесници
на ноќен хајк на Водно
Во рамките на прославата по повод 22 февруари – Светскиот ден на
скаутизмот, а во организација на Сојуз на извидници на Македонија на
20.2.2016 год. (сабота) се организираше ноќен хајкот до Милениумскиот
крст. На хајкот од извидничкиот одред “Димитар Влахов учество земаа десет
извидницизапочна . Движењето кон Милениумскиот крст се одвиваше по
тесни планинарски патеки кон Средно Водно, па се до Милениумскиот крст
поделени во две групи. Во текот на хајкот за сите извидници учесници
имаше постојана поддршка од Црвениот крст. На хајкот учество земаа
извидници од следните градови: Скопје, Велес, Прилеп и Куманово.

Четврти сениорски (брѓански) средби на извидниците
од Западен Балкан
Во периодот од 19-21.2.2016 год. во
Охрид, во хотелот “Климетица“, се
организираа четвртите 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,
извидничка лига и систем на заеднички проектни активности и размена на информации помеѓу
националните сојузи. Како најдобри начини на продолжување на соработката е креирање на заедничк
проекти. За сите учесници беше организирано и пловење по Охридското езеро . Делегацијата на СИМ
беше составена од 25 извидници од извидниките одреди “Димитар Влахов“ од Велес,“ Јадран “ од Скопје
и “Крсте Јон“ од Струга и преставници на Сојозот на извидници на Македонија .Учесници на оваа средба
од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“- Велес беа Ангелче Гушев , Влатко Влахчев и Богдан
Маневски.

Промовиран прирачникот “101 идеја за логорување“
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, во рамките на прославата по повод 22 февруари
Светскиот ден на скаутизмот го промовираше новиот прирачник “101 идеја за логорување“, создаден од
нашиот долгогодишен член Влатко Влахчев. Промоцијата на прирачникот се одржи на 22.2.2016 год.
(понеделник) во Ликовниот салон во Велес. Во програмскиот дел на промоцијата за логорувањето како
институција од социолошка гледна точка, зборуваше виктор Крстевски од Командата за обука и
доктрини при АРМ. За делото на Баден Пауел зборуваше Бојан Миклош , а на крај збор зеде и Влатко
Влахчев кои во целост ја образложи дејата за создавањето на прирачникот. Зад работата на извиднички
одред “Диитар Влахов“ – Велес во изминатата 2015 година застанаа голем број на институции и
поединци кои безрезерно дадоа поддршка во работата на одредот. На овој најголем празник на
извидниците во светот оваа прослава да ја искористивме да им оддадеме и голема благодарност на
следните институции и поединци кои 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 ги наградивме:
1.Градоначалник на Општина Велес, г-дин Славчо Чадиев
2.Општина Велес
3.Општина Чашка
4.Генерален секретаријат на Владата на РМ, одделение за поддршка на НВОи
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5.Сојуз на извидници на Македонија
6.Здружението Вардарска регата Гемиџии
7.Виктор Крстев, преставник на АРМ од Командата за обука и доктрини
8.Тања Божинова
9. совет на млади на Општина Велес
На промоцијата учество земаа голем број на членови на одредот, извидници ветерани но и гости од
извидничките одреди “јадран“ од Скопје и “Скаут“ од Куманово. На промоцијата учество зема и
старешината на СИМ Огнен Стефановски. Со промовирањето на овој прирачник извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ -Велес останува водечки одред во Република Македонија кои создава литература од
која што членството во Сојуз на извиднидници на Македонија многу подбро се едуцира за
практикувањето на извидништвото во Велес и Македонија, а со тоа истото се подигнува на многу високо
ниво.

Преставување на регионалната К1
телевизија
На покана на регионална телевизија К1, старешината на
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, м-р Ангелче
Гушев на 24.2.2016 год. (четврток) беше гостин во утринската
програма “Утрински зрак“ на споменатата телевизија. Во
рамките на 35 минутниот разговор со водителката Ања
Василева беше разговарано на следните теми:
– 22 Февруари – Светскиот ден на скуатизмот и
промовирањето на новиот прирачник „101 ИДЕЈА ЗА
ЛОГУРАВЊЕ“, создаден Влатко Влахчев
– Планинарски патеки и нивно финасирање од страна на
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во РМ
– Активности организари со други одреди
– Мегународни активности на одредот
– Средби на извидници – Велес 2016, 30 јубилејни организирање во април 2016
– Актовности наменети за локална средина – Општина Велес и Општина Чашка
– Активности на вода и создавње на поречански патроли во рамките на одредот
– Учество во работата во Советот на млади на Велес
– Проектни активности на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес со странски невладини
организации
– Приоритети на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес
– Заинтересираноста на младите за извидништвото
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– Извидничкиот центар Голозинци и се што рапсолага овој центар?
– Како автор на прирачникот со кратки совети по име Водач на патрола,што нуди прирачникот
– Соработувате со братскиот одред Мија Станимировиќ од Ниш и како се случи оваа соработка
– 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.

Средба со Градоначалникот на Општина Велес,
г-дин Славчо Чадиев
Делегација на извидничкиот одред „Димитар
Влахов“, на 24.2.2016 год. (среда) беше примена
од градоначалникот Славчо Чадиев. На средбата
нашите
извидниците
го
запознаа
градоначалникот г-дин Славчо Чадиев со
активностите и плановите за оваа година, како и
неодамнешната промоција на новиот прирачник
„101 идеја за логорување“, дело на извидникот
Влатко Влахчев, кои беше промовиран во рамките
на прославата по повод 22-ри февруари –
Светскиот ден на скаутизмот. Градоначалникот
Чадиев ја истакна подготвеноста на Локалната
самоуправа во рамките на своите можности, да ги
помогне активностите на извидничкиот одред „Димитар Влахов”, како невладина организација која го
развива и негува позитивниот однос кон природата и татковината. Како дел од одбележувањето на
празникот, а врз основа на Правилникот за признанија и награди на Извиднички одред “Димитар
Влахов” за успешна соработка, поддршка и помош во развојот и унапредувањето на одредот на
градоначалникот Славчо Чадиев и на Општина Велес им беа доделени благодарници.

Одредско братство кое доживеа полнолетсво !!!
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.
Квалитетната работа на двете извиднички единици овозможи да ова
збратимување трае веќе две децении и да се пренесува на помладите генерации извидници.

Санација на дел од пат во село Голозинци
Месното население од село Голозинци и членови на извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ – Велес интензивно работеше на санација најкритичното
место на влезот во селото. Имено во должина од 250 метри поставија шљунак
(појадра песок) со што се потп олни најоштетениот дел од патот. Овој пат е
единствен приод во селото кој го користат месното население до своите домови
како и со механизацијата се со цел обработка на земјоделското
земјиште.Населението од село Голозинци се занимава со прозводство на ориз.
Воедно во селото функционира и Извидничкиот центар кој претставува место за
едукација на извидниците и воедно оддржување на активности од програмата за
работа. Патот беше оштетен во најголем дел од дождовите и беше имаше
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потребно итно да се санира.Мештаните со сопствена мехнаизација и работна рака го
поставија шљунакот.Со поддршка на Општина Чашка и Извидничкиот одред
„Димитар Влахов“ Велес се обезбеди механизација од страна на ЈП „Македонија
Пат“. Стручното лице со ваљак го наби шљунакот се со цел да се не однесе со
дождовите, а воедно се обезбеди и безбедно движење на жителите како и
посетителите кои имаат … свои викендици во село Голозинци.ЈП „Македонија пат“
секогаш излегува во пресрет при што обебзедува подобар квалитет на живот во
населените места со санација, реконструкција на патната инфраструктура
.Извидничкиот одред „Димитар Влахов“ Велес функционира на територија
на Општина Чашка преку имплементација на своите активности како и активно
функционирање на Извидничкиот центар во Голозинци. Заедничкиот пристап на
месното население со институциите секогаш дава позитивен резултат и е основен предуслов за задоволување на
потребите за подобрување на квалитетот на живот во населените места. На територија на Општина Чашка се
вкупно 42 населени места и континуирано се залагаме за подобрување на условите за живот и спречување на
миграцијата село-град.

Велешките извидници во Градовци
Извидничиот одред “Димитар Влахов“ од Велес на покана
на извидничкиот одред “Браќа Миладиновци“ од Скопје во
периодот од 18 до 20 март 2016 година зема учетсво на
извидничката активност која што се одржа во село
Градовци. На оваа извидничка активност учество земаа
педесетина извидници од одредот домаќи, извидници од
извидничкиот одред “Мирко Милевски“ од Кичево и
извидниците од нашиот одред. Во рамките на
активностите се работеше на подготовка на полиг на
спретност и уредување на дворот на извидничкиот дим
“Градовци“.

Успешно реализирани XXX Средби на извидници Велес 2016
Извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес во периодот од 15-17.4.2015 год. ги организираше XXX
јубилејните традиционалните меѓународни Средби на извидници Велес 2016. Средбите се одржаа во
извидничкиот центар Голозинци и истите беа од меѓународен карактер. Со оваа извидничка активност
започнуваме да го одбележуваме 65 годишното постоење на одредот во Велес и Република
Македонија.На Средбите учество земаа 80 извидници од Прилеп, Кичево, Скопје, Ниш – Република Србија
и извидниците на одредот органнизатор. Сите извидници се натпреваруваа во областа на топографијата
и ориентацијата во непознат терен, прва помош и сигнализација.Првото место на XXX јубилејните
традиционалните Средби на извидници Велес 2016 им припадна на извидниците од извидничкиот
одред “Мија Станимировиќ“ од Ниш – Република Србија , а
додека пак второто и третото место им припадна на
извидниците од ИО “Феникс“ од Прилеп. За прв пат беше
доделена и извидничка награда за “извиднички фер плеј и
истрајност“, а тоа го доби ИО “Мирко Милески од Кичево, а
воедно беа и доделени поединечни награди за најдобро
изработени графички материјали.Во рамките на XXX
јубилејните традиционалните Средби на извидници Велес
2016 на 16.4.2016 год. (сабота) беше организирана и
средба на неколку генерации извидници ветерани кои беа
вклучени во ораганизацијата на досегашните триесет
средби кои се организраа на терените на Велес, спортско-
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рекреативниот локалитет езеро Младост, локалитетот Манастир Св. Илија, село Извор и извидничкиот
центар Голозинци.Како Старешинство на одредот изразуваме жалење што на овие средби не се појавија
голем број на одреди од Република Македонија, а воедно и раководството и канцеларијата на СИМ и тоа
во време кога имаме голем подем на извидништвото во нашата држава со што ќе успеевме само повеќе и
појако да се преставиме пред македонската јавност.
.

Промовиран прирачникот “Тајните на рачната Бусола М 53
“Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ –
Велес ја продолжи својата издавачка дејност
со уште едно извидничко дело. Во рамките на
прославата на XXX Средби на извидници, во
Ликовниот салон во Велес на 22.4.2016 год.
(петок) се одржа промоција на прирачникот
“Тајните на рачната Бусола М-53“ подготвен
од нашиот извидник Бојан Миклош.
Со оваа промоција Старешинството на ИО
“Димитар Влахов” – Велес го прослави триесет
годишниот
јубилеј
на
организирање
активности од областа на ориентацијата во
природа и топографијата, како и почетокот на
активностите
по
повод
65
години
извидништво во Велес.На промоцијата на
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прирачникот зборуваше старешината на одредот

м-р Ангелче Гушев кои ја престави рачната
бусола М-53 и нејзиното користење, а додека пак авторот Бојан Миклош престави пред
присутните како дошол до идеја за создавање на ваков тип на извидничка литература.Воедно овој
настан беше искористен да на голем број институции и поединци кои ја помагаат работата на одредот , а
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 им се одаде голема благодарност. Воедно членовите на извиднички одред “Димитар Влахов“
изразуват голема благодарност ид регионалната К1 телевизија која безрезервно дава поддршка во
медиумското покривање на работата на единствениот градски извиднички одред.

Поклонување пред славните Гемиџии
Се арчиме за Македонија“, со оваа
мисла пред 113 години Гемиџиите ги
дале своите животи за татковината.
Денеска вторник, 26.4.2016 год. 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, се пример за
сите Македонци. Нивната порака „Се
арчиме за Македонија“ и атентатите
во Солун, во кои никој друг граѓанин
не загина,а оштетени беа Отоманската банка, брод, летниот театар, 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 тринаесетата 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 култното место Мало
мовче во Велес делегации на Општина Велес, на политички партии, институции и граѓански
здруженија положија свежо цвеќе. Потоа беше посетен и гробот на најмладиот Гемиџија,
Милан Арсов во селото Ораовец и споменикот на Гемиџиите во Скопје. Во рамките на оваа
прослава делегација на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, ја сочинуваа Љупчо
Кузманоски, Лазар Каргов и Трајче Темелковски кои воедно и положија свежо цвеќе.
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Велешките извидници трети на Купот на извидничко пријателство
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес
на покана на извидничкиот одред “Мија
Станимировиќ од Ниш, Република Србија во
периодот од 13 до 15 мај 2016 година со
дванаесет извидници или три патроли зема
учество на “41 Меморијал Чика Драги“ и Вториот
Куп на извидничко пријателство на кои што
учество зема извидници сениори. Купот на
извидничко пријателтсво е дел од догворените
активности на Брџанските средби на кои
присуствуваат
извидници
од
поранешна
Југославија, а секоја година се организира во
различна
држава
од
поранешната
Ју
република.На двете манифестации учество земаа повеќе 250 извидници од Србија, Црна гора, Хрватска,
Босна и Херцеговина и Македонија со околу 30 патроли кои се натпреварува во областа на топографијата
и ориентацијата во непознат терен. Извидниците од Велес кои се натпреваруваа во рамките на 41
Меморијал Чика Драги во категоријата на постари
извидници ги освоија шестото и деветото место, а додека
третата патрола во состав: Ангелче Гушев, Ненад
Андреевски, Жаклина Гушева, Влатко Влахчев и Јордан
Бајрактаров која што зема учество на Купот на
извидничко пријателство го освоија третото место.
Првото место го освоија извидниците од Ријека
(Хрватска), а второто место го освоија извидниците од
Бања Лука (Босна и Херцеговина).Во целокупните
активности на споменатите две натпреварувања поради
регионалниот карактер на настанот беше и медиумски
покриен па така старешината на одредот во Велес имаше
учество и настап на емисии на следните медиуми: Радио Белград, ТВ Пинк и ТВ Белами. Сакаме да
напоменеме дека трите патроли на извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ од Велес беа единствените преставници
од Република Македонија. Со постигнатите успеси сакаме
да нагласиме дека со учеството на сениорите од нашиот
одред и резултатот кои беше постигнат докажуваме дека во
единствениот велешки градски извиднички одред се
практикува и работи топографијата и ориентацијата, а тоа
е и поткрепено со високиот пласман и на двете патроли на
постари извидници. Со искуството стекнато на овие
извиднички средби, Старешинството на Извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ – Велес дека во наредната 2017
година ќе го добие организирањето на Купот на
извидничко пријателтсво, со што ќе ги обедини извидници од поранешните Ју републики да бидат гости
во Велес, а воедно и да се натпреваруваат во споменатите области.
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Трет гумен чамец за велешките извидници
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, остварувајки ги своите
програмските активности предвидени со годишната програма за работа на
одредот за 2016 година и подговувајќи се за учеството на 18 Вардарска регата
“Гемиџии“ 2016, набави нов гумен чамец кој што треба да изврши промена во
програмата за работа на одредот, односно следење на потребите на младите.
Инаку чамецот кој е набавен е со носивост од 680 килиграми, четири коморен,
опремен со целосна пропратна опрема за него опслужување. Има можност за
превоз на осум лица. Со набавените три гумени чамци извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ – Велес во иднина планира да формира три поречански
посади, а со тоа и да реализира активности на вода.

Учество на обука за градење на локални капацитети за креирање на
младински политики
Марија Војневска, Симона Тодорова и Елена Стумбова како членови на извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ , а на покана на Општина Чашка земаа учество на обуката за градење на локални капацитети
за креирање на младински политики. Обуката се одржа од 23 – 24 јуни 2016, во Комплексот “Етно
Село“ и се одржува во склоп со настојувањата на Агенцијата за млади и спорт за имплементација на
Националната стратегија за млади на РМ на локално ниво. ПСМ Фондација и Фондација Евро Центар
го имплементираат проектот “Градење на локални
капацитети за креирање на младински политики”,
финансиран од Европската Унија. Проектот цели да
ја
зајакне
соработката
помеѓу
граѓанските
организации и креаторите на локалните политики со
цел дефинирање на мерки кои придонесуваат кон
подобрена социоекономска положба на младите во
државата. Главна цел на обуката беше градење на
капацитетите на младинските организации и
локалната самоуправа за обезбедување на висок
степен на младинско учество и простор за развој на
младински политики на локално ниво. На обуката ќе
учествуваа
претставници
од
општините
Пробиштип, Старо Нагоричане и Чашка. На обука се
работеа следните теми: нивоа на младинско учество, младинско учество – модели на соработка,
младински политики, детектирање на потреби и проблеми, изнаоѓање на модел решенија

Одредски летни игри
Во организација на Советот на водачи на
извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, а под
раководство на Благојче Ѓорѓиев како старешина и
Елена Стумбова како началник во периодот од 2426 јуни 2016 год. во извидничкиот центар
“Голозинци“ се организираа одреските Летни игри.
На оваа дводневна одредска акција учество земаа
повеќе од триесет извидници кои се натпреваруваа
во следните летни игри поставени во полигон и
тоа:
-куглање
– кој е по брз
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-пантомима
– погоди кој сум
– погоди кој си
-твистер
– фрлање на хартиени чинии
-гасеница
-пирамида со камчиња
-скала
-ракомет
-рамнотежа
-пикадо со балони
-whisper challenge
Првото место го освои патролата Три детелини, второто место го освои патролата Атомски мравки , а
третото место го освои патролата Ангелчиња. Патролите беа од мешовит состав од
категоријата на развигорци и помлади извидници.

Велешките извидници на XVIII Вардарска
регата “Гемиџии 2016“
Стотината современи Гемиџии, по четири дена пловење во 12 пловни
објекти од 30 јуни до 3 јули 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
високите температури и
жешкото сонце, кое 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 18-та 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 Градскиот
сојуз на извидници на Шабац, Република Србија и преставници на
Савската регата. Оваа година учесници од страна на извизднички одред “Димитар Влахов“ – Велес беа,
Ангелче Гушев, Ненад Андреевски, Љупчо Кузмановски, Симона Тодорова, Мартин Голчев, Трајче
Темелковски, Александар Љутков, Ангела Чејкова, Марија Војневска, Благој Горчевски, Лазе Андовски,
Христијан Јорданов, Ване Сарагинов, Ангеле Ѓошевски, Благој Ѓорѓиев и Ивана Чаушевска. Сакаме да
потенцираме дека на оваа Вардарска регата
“Гемиџии 2016“ за прв пат се појавуваат и

девојки, а тоа се погоре споменатите
извиднички на извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ – Велес. Нивото на
реката Вардар како и минатите години
овозможи безбедно пловење. Годинава
повторно имаше меѓународен карактер,
учествуваа гости од Србија и Црна Гора.
Тие беа задоволни од тоа што го
доживеаа изминатите четири дена.
Впечатоците се дека Вардар не е тешка
река, како што очекувале. Не се плашевме туку бевме претпазливи. Првиот ден и
третиот ден беа најдолги и највозбудлив потоа беше лесно, изјавија гостите од Црна
Гора.
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Одбележана една година – Совет на млади на Општина Велес
На 9.7.2016 год. (сабота) Советот на млади на Општина Велес ја одржува својата прва свечена седница по
повод првиот роденден на ова општинско тело во чиј состав покрај претставници на младинските
организации во Велес, учество имаат и многу млади велешани.Свечената седница имаше за цел да го
одбележи едногодишното постоење на Советот на млади на Општина Велес, како и да го потпише
меморандумот за соработка со младинската
иницијатива „Сакам-Можам“ од Долни
Милановац, Република Србија со што Советот
веќе
започна
да
функционира
и
меѓународно. На свечената седница учество
земаа и петмина извидници членови на
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ и тоа:
Благој Ѓорѓиев, Елена Стумбова, Симона
Тодорова и Кристијан Јорданов и Ангела
Чејкова. На извиднички одред “Димитар
Влахов“ – Велес на оваа седница му беше
доделена и Благодарница за активна
соработка, поддршка и унапредување на
развојот на младите и младинските
политики како и остварување на нивните
цели, идеи и предлози во соработката со Советот на млади на Општина Велес. Целта е да го
презентираме она што Советот успеа да го спроведе изминатата година, кои проекти и идеи беа
реализирани, како и да им се заблагодариме на луѓето без кои се ова не би било реалност.

Учество на регионален форум на Цивика мобилитас
На покана на Цивика мобилитас членовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, Благој
Ѓорѓиев, Кире Харалампиев и Мартин Голчев учествуваа на регионалниот форум за вардарскиот и
североисточниот регион на Македонија, кој се се
одржа на 14 јули 2016 год., (четврток), во
Градската библиотека “ Гоце Делчев“ при Домот
на културата „Крсте Мисирков“во Свети Николе.
Форумите на Цивика мобилитас овозможуваат
простор за артикулирање на идеи, но и за
заедничко
планирање
и
подготовка
на
општествени акции од страна на граѓанските
организации. Вториот регионален форум за 2016
година беше наменет пред сѐ за граѓанските
организации,
граѓаните,
медиумите,
институциите
и
другите
чинители
од
вардарскиот и североисточниот регион, но и за
сите останати. Носечка тема беа миграциите меѓу
останатите и скопските општини, како и од Македонија во останатите земји. Во панелот вовед дадоа
лица кои емигрирале, но се вратиле во Македонија, како и стручни лица за миграциите, претставници на
граѓанските организации и локалните власти, Покрај тоа на работилницата, учесниците можеа да
разменат мислења, идеи, ставови, искуства, како и да формулираат заклучоци и понатамошни заеднички
акции. На крај, грантистите на Цивика мобилитас ги претстави резултатите од своите активности, по
што следуваше неформално дружење и размена на искуства.
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Целосно формирана планинарската патека “Нова Македонија“
По обележувањето, маркирање и поставувањето на патокази на патеката која го носи името “Нова
Македонија“ од страна на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, веќе се поставени и инфо
таблите 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 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 беше 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 се поставуваат и инфо табли на обележаните и
маркираните пет 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.

Велешките извидници пловеа по Сава на регата “Завеслај више“
Дваесет извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ -Велес заедно со членовите на Вардарска
регата “Гемиџии“ – Велес и преставниците
на подмладокот на Црвениот крст од Велес
во периодот од 19-21 август 2016 год. како
преставници на Општина Велес , а на покана
на градскиот сојуз на извидници од Шабац и
извидничко – пореченскиот одред “Савски
чивијаши“ зема учество на Савската регата
Јарак
–
Шабац
“Завеслај
више
2016“.Пловидбата на оваа регата беше во
должина од 25 км на релација Јарак – Шабац
и тоа по течението на река Сава. На оваа
Савска регата учество земаа повеќе од 200
учесници на повеќе од 30 пловни објекти
(дрвени и гумени моторни чамци,
катамарани и друг вид на речни пловила).
Од страна на организаторот на ова Савска
регата Благодарници за учество добија: Град Велес, Вардарската регата “Гемиџии“ и извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ – Велес. Воедно треба да се нагласи деке се воспоставија многу контаки со
регати од Србија, Босна и Херцегови и Црна гора со што сакаме да ја подигнеме нашата Вардарската
регата на Балканско ниво.
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64 години извидничко движење во Велес
Во далечната 1948 година со законот за
предвојничка обука во рамките на Гимназијата
“Кочо Рацин” во Велес започнуваат да се
формираат првите одделенија кои што работат
активности слични на нашите, извидничките. Тие
одделенија се до 1952 година работат како
неформални групи за да на денешен ден 8
септември во учебната 1952 / 1953 година од тие
одделенија се формира извидничкиот одред
“Димитар
Влахов”.
Постоиме
64
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 со организирањето на првата школа за водачи која што се одржува во
болницат Јасеново, а според кажувањата, а тоа е 8 Септември … Ден кој подоцна многу
значи за нашата Македонија. Да живее извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, да
живее Македонија !!!

Одбележан 8-ми септември – Денот на независноста на Република
Македонија
Во рамките на одбележувањата на 8-ми септември –
Денот на независноста на Република Македонија денес
делегации на Општина Велес, МВР-СВР Велес, Сојузот на
борци на НОАВМ Велес, институции, политички партии и
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, со
положување на свежо цвеќе на Спомен-костурницата, им
оддадоа почит на сите паднати борци за Македонија кои
го остварија стремежот за слободна држава.Одредската
делегација беше во состав: Благој Ѓорчевски, Иван Гушев
и Давид Камчевски. На 8 септември 1991 година со
убедливо мнозинство – 95% од граѓаните што излегоа на
референдумот, Македонија се изјасни за самостојност и
независност. 8-ми Септември ги обединува во себе сите
борби на граѓаните на Република Македонија за самобитност, државност и независност. Во него се
вткаени Карпошовото и Кресненското востание, борбите на Ножот, Солунските атентати, двата
Илиндена. 25 години независна Македонија е патот на оваа генерација граѓани кои имаат завет да ја
чуваат независноста, слободата и суверенитетот на Република Македонија.
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Завршија XXXI Средби на извидници Велес 2016
Извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес
во периодот од 9-11.9.2016 год. ги организираше
XXXI традиционалните Средби на извидници
Велес 2016. Средбите се одржаа во извидничкиот
центар Голозинци. И со оваа втора републичка
извидничка активност започнуваме да го
одбележуваме 65 годишното постоење на одредот
во
Велес
и
Република
Македонија.
На Средбите учество земаа 60 извидници од
Прилеп, Скопје, Св.Николе и извидниците на
одредот органнизатор. Сите извидници се
натпреваруваа во областа на топографијата и ориентацијата во непознат терен, прва
помош и сигнализација.Првото и третото место на XXXI традиционалните Средби на
извидници Велес 2016 им припадна на извидниците од извидничкo поречанскиот
одред “Јадран“ , а додека пак второто место им припадна на извидниците од ИО
“Феникс“ од Прилеп. Во рамките на XXXI традиционалните Средби на извидници Велес
2016 на 10.9.2016 год. (сабота) беше организирана и средба на неколку генерации
извидници ветерани кои беа вклучени во ораганизацијата на досегашните триесет
средби кои се организраа на терените на Велес, спортско-рекреативниот локалитет
езеро Младост, локалитетот Манастир Св. Илија, село Извор и извидничкиот центар
Голозинци.Како Старешинство на одредот изразуваме Благодарност до Старешината
на СИМ, Огнен Стефановски кои не посети на овие средби и истиот ја затвори оваа XXXI
извидничка манифестација и истакнуваме жалење што на овие средби што не се
појавија голем број на одреди од Република Македонија.
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Градење на локални капацитети за креирање на младински политики
Претприемачки сервис за млади ПСМ и Фондација Евро Центар во
соработка со општините Чашка, Пробиштип и Старо Нагоричане
го имплементираат проектот “Градење на локални капацитети за
креирање на младински политики”. Проектот е финансиран од
Европската унија и има за главна цел да ги вклучи младите во
процесот на одлучување и поставување на механизми за
долгорочен развој и имплементација на локалните младински
политики. Јавната дебата за градење на локални капацитети за
креирање на младински полотики се оддржи на 29.9.2016 год.
(четврток)во просториите на ООУ„ Тодор Јанев“ Населба
Чашка.Како дел од проектот е реализирано истражување чии
заклучоци беа презентирани на јавната дебата, со цел
дефинирање на мерки, согласно локалните потреби во општината
Чашка, кои во идните фази на проектот ќе бидат финансирани,
преку мини-грантови доделувани на граѓанските организации со
цел спроведување на активности за дефинираните мерки. На јавната дебата учество земаа и десет
извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – велес кои во целост се вклучија во работата на
дебата, а беа предложени идните проектни активности ќе понудат бројни можности за претставниците
на општинитата Чашка. Проектот „Градење на локални капацитети за креирање на младински
политики”, финансиран од Европската Унија, започна со утврдување на проблемите и потребите кои ја
ограничуваат економската независност на младите во тритe општини (општината Пробиштип,
општината Чашка и општината Старо Нагоричане) со
цел поставување на појдовна точка од која граѓанските
организации и креаторите на младинските политики
ќе ги насочат заедничките напори кон дефинирање на
соодветни политики и мерки кои ќе бидат во
согласност со приоритетите на Националната
стратегија за млади, а што резултираше во
дефинираното истражување. Проектот исто така
предвидува формирање на три заеднички форуми
составени од претставници на општините, граѓанските
организации и млади луѓе кои ќе бидат фокусирани
кон дефинирање и следење на имплементација на
локалните мерки.

Извидничкиот караван пристигна во
Велес
Сојузот на извидници на Македонија започна да го
организира Извидничкиот караван. Првиот оваков тип на
активност се организираше на 24.9.2016 год. во Скопје , а
денес 1.10.2016 год. (сабота) караванот пристигна во
Велес во Младинскиот парк. На овој настан беа присутни
голем број на извидници, а воедно беа и одговорни за
целодневна забава со многу игри, работилници и
активности за млади. Целта на Извидничкиот караван е
да ги поттикне младите да бидат вклучени и да водат
активен живот преку извидничката организација. Овие
отворени денови за извидништво е место каде одредите
ќе може да го промовираат својот одред, а и извидништвото во регионот како алатка за креирање на
активно општеството.Преку извидничкиот караван младите ќе имаат можност да се вклучат во
извидничката организација, програмите на Сојузот на извидници на Македонија и преку нив да ги
развијат своите вештини. Во рамките на овој настан се организираше и презентација на извидничкото
движење во Велес кое што оваа година влегува во своето 65 годишно постоење, а воедно беше
преставена и целокупната опрема и средства за работа со која располага извидничката организација во
Велес. Тука беше организирано и упис на ново членство во одредот. Извидничкиот Караван е
организиран од Сојуз на извидници на Македонија, а поддржан од Civica Mobilitas, програма на
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Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за
Македонија.

поддршка на граѓанското општество во

Избрано новото старешинство и
старешина на СИМ
Сојузот на извидници на Македонија на 2.10.2016 год.
(недела) во просториите на општината Кисела вода во
Скопје го организираше своето редовно изброно
собрание на кое што учество земаа сите 14 полноправни
извиднички одреди со вкупно 65 делегати. На ова
собрание беше избрано новото Старешинство и
Старешина на СИМ. За нов старешина на СИМ е избран
повторно Огнен Стефановски, а за членови на
старешинство избрани се: Мико Стојановски, Влатко
Влахчев, Бобан Москов, Елвис Тодоровски, Јане Илијески и Снежана Јанковиќ. Ова старешинство ќе го
води Сојуз на извидници на Македонија во периодот од 2016 до 2020 година. Во првиот дел на
собранието беа преставени тековните проекти на СИМ и младинската програма Компас . А за нова
полноправна членка во СИМ беше примен извидничкиот одред “Калкан“ од Тетово, а за придружна
членка извидничкиот одред “Ластовица“ од Кочани. Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес на
ова собрание учествуваше со делегација од седум членови и тоа: м-р Ангелче Гушев, Благој Ѓорѓиев,
Ненад Андреевски, Трајче Темелковски, Влатко Влахчев, Ангел Радевски и Јордан Димoв.

Гостување на регионалната К1
телевизија
На покана на регионална телевизија К1, старешината
на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, мр Ангелче Гушев на 5.10.2016 год. (серда) беше
гостин во утринската програма “Утрински зрак“ на
споменатата телевизија. Во рамките на 35 минутниот
разговор со водителката Ања Василева беше
разговарано на следните теми:
– извидничкиот караван во организација на Сојузот
на извидници на Македонија кои беше реализиран на 1.10.2016 год. (сабоата) , неговата цел,
продолжување на караванот низ Македонија и доближувањето на Извидништвото до младите лица,
– изборно собрание на СИМ и изборот и мандатот на Влатко Влахчев во Старешинството на СИМ
– организирањето на 30те и 31те Средби на извидници Велес 2016 кои што се одржаа во с.Голозинци и
натпреварите во областа на топографијата и ориентацијата во непознат терен, прва помош и
сигнализација
– извиднички активности со кои се започнаваат да се одбележуваат 65 годишното постоење на одредот
во Велес и Република Македонија и централната манифестација по повод 65 годишното постоење на
одредот
– учество во проектот “Градење на локални капацитети за креирање на младински политики
– идни активности
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.
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IN MEMORIAM: Кочо Јованов (1947 – 2016)
Беше член на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес од 1960
година па до денес. Од 1964 година, Кочо Јованов во одредот во Велес
ги има извршувано сите функции започнувајки од водник до началник
на одредот. Покрај одредските функции во неколку мандати бил и
член на Старешинството на СИМ, член на Управниот одбор на
извидничкиот центар во Охрид. Кочо Јованов беше еден од петте
најдобри началници кои што го воделе одредот од период 1952 до 2016
година. Кочо имаше учествувано на голем број на логорувања,
извиднички акции, смотри како од републички карактер така и на
активности во поранешна Југославија. Во 1972 година Кочо ја
предводеше одредската екипа која ш то го освои првото место на
Југословенскиот Извиднички Партизански Повекебој во Загреб на
Сљеме. Со своите активности можеме слободно да кажеме дека Кочо е еден од петте најсветли ликови на
извидничката организација во Велес, а секогаш беше подготвен за помош на младите во планирањето на
активностите и нивното реализирање . Долги години Кочо беше присутен и во организирањето и
реализација на Вардарската регата “Гемиџии“. Нема зборови со кои ќе се опише работата на нашиот
драг извидник брат скаут Кочо Јованов. Почивај во мир и нека ти е вечна слава.

Велешките извидници трети по повод
празникот на град Скопје
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, на покана на
извидничкиот одред “Браќа Миладиновци“ од Скопје , на
12.11.2016 год. (сабота), по повод Денот на ослободување на
град Скопје, со шестнаесет извидници или три патроли од
извидници 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 триесетина патроли
на развигорци и помлади извидници. Велешките помлади
извидници преставени преку патролата “Андон Ќосето“ кои
го освои седмото место, потоа патролата “Махо“ го освои петтото место и патролата “Гемиџии“ во
рамките на натпреварувачккиот дел во категоријата помлади извидници го освои третото место. Со овој
нов успех на Велешките извидници, се докажува квалитетната работа на членовите на извидничкиот
одред “ Димитар Влахов“- Велес.
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Планирањето и реализацијата на активностите во рамките на
извидничката организација прествена на Првиот приватен
универзите ФОН
На 17.11.2016 год. (четврток) пред студентите на Факултетот за спортски менаџмент и останатите
студенти од другите факултети при Првиот приватен универзите ФОН, беше презентирана тема
“Планирање и реализација на активности во рамките на извидничката организација“. Презентацијата
беше реализирана од страна на нашиот извидник,
инструктор од втор степен м-р Ангелче Гушев , а на
покана на проф. д-р Лиза Чакареска. Предавањето беше
рганизирано во рамките на предметот спортска
рекреација и на студентите им беше презентирано
следното: Баден Пауел основач на скаутското движење
во Светот, историскиот развој на извидничкото движење
во Светот и Република Македонија, организирање на
активности во извидничката организација (средби и
смотри на извидници, ориентациони кросови) и
натпреварувања
во
рамките
на
извидничката
организација, организација на логори и извиднички
домови за сместување на учесниците, планирање на
активности, буџетирање и менаџирање на сите
извиднички манифестаци. Претставена беше и
структурата на извидничката организација во Република Македонија, функционирањето на
извидничките одреди во Република Македонија и употребата на извидничките закони, заветот,
извидничкиот метод , мисија и визијата на Сојузт на извидници на Македонија како најголемо
младинско движење во државата.Во рамките на презентирањето на студентите од факултетот за
спортски менаџмент им беа во целост преставени начините на обезбедување на средства за
организација на настани, преку пишување на проектни апликации до државни институции, фондации и
партиципација на учесници. Потоа им беа преставени практични примери на напишани буџет на
извиднички активности заедно со менаџмент на нивното организирање (Старешина, Началник,
Началник на коначарска единица, Коначари – од 10 до 16 , Натпреварувачка комисија, Секретар,
Благајник, Економ, Кујна, Бифе, Разглас и КЗП, Возач, Фотограф, ИТ , Медицински лице).Потоа беше
преставена и суштината на организација на едно натпреварување од типот на ориенатција и
топографија, задачи на карта, и пронаоѓање на терен, изработка на графички материјали (кроки,
итинерер, скица на дел од патека, профил на терен, извештај на помината патека).На крајот од
целокупната презентација и предавање беше и претставена работата и функционирањето на
Вардарската регата “Гемиџии“ како специфична спортски рекреативна активност во Република
Македонија и за истата беше во целот прествено нејзиното
организирање, начинот на реализирање на програмските активности,
начинот на менаџирање и вклучувањето на други институции во
организацијата на истата. Преставено беше и начинот на пловење со
дрвена гемија и сплав, потоа гумените чамци, кајк и кану и начинот на
сместување на учесници. Во рамките на делот за вардарската рега беа
преставени целите на организирање како што се: развој и промоција
на сплаварењето како туристичка атракција, развој на спортското
кајакарење и пливањето, развој на логорување и живот во природа,
економски развој на Вардарскиот регион, развој на економските и
трговските врски во регионот, промоција на Вардарската долина,
промоција на заштитата на еколошката средина по текот на реката
Вардар, културно поврзување на општините по текот на реката
Вардар, меѓународна туристичка соработка помегу Р. Македонија и Р.
Грција , обединување на државните и локалните институции, НВО и
бизнис секторот во реализирање на целта, поврзување на општините
од Вердарскиот плански регион во симболична врска – историска,
културна и економска (трговска), пренесување на културните и
историските вредности на младата генерација.Со поканата за презентирање на работата на
извидничката организација на една високо образовна институција од страна на м-р Ангелче Гушев,
докажуваме дека Сојуз на извидници на Македонија како најголемо младинско движење е современо,
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атрактивно и самоодржливо и обединува млади луѓе преку привлечни и динамични работни активности
кои се нудат со програмата на СИМ.

Извиднички камп “Младите и општеството“
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“- Велес, во
периодот од 16-18.12.2016 год. го во извидничкиот центар
“Голозинци“ во истименото се го организираше првиот
предвиден камп во рамките на проектот “Создаваме
подобар свет“. Кампот беше насловен како “Младите и
општеството“ и на него учество земаа 20 млади од
Општина Чашка и 20 млади од Општина Велес поточно од
извидничкиот одред “Димитар Влахов“. На овој камп се
реализираат следните сесии: поттикнување младинско
учество, промовирање локална младинска работа,
социјално интегрирање преку процесот на неформално
образование, креирање на Локална младиска стратегија,
активности во природа, хајк Целите на овој проект се
следни: институализација и развивање на методологија за создавање на форми на младински
активности, зголемен и квалитетен интензитет на
активности за млади во рурални средини, институализација и
развивање на методологија засоздавање на форми за
дејствување на младинските волотери во развојот на
локалната заедница, зголемен и квалитетен интензитет на
волонтерски активности на младите, обучени млади
волонтери до 20 години кои што се оспособени за развивање
и имплементација на младинскиот волонтеризам, појава на
активности за млади до 20 години и осовременување на
постоечките младински активности, преку обучените
извиднички водачи да се формира на извиднички одред како
младинска организација и донесување на младинска
стратегија за Општина Чашка.После новогодишните празници
следува и вториот камп кои е именуван како “Младите и
неформалното образование“Проектот е финасиран во рамките на Проектот “Градење на локални
капацитети за креирање на младински политики“ и е финасиран од страна на Европската унија во
Република Македонија.

Благодарност за волонтерското работење во 2016
Сојузот на извидници на Македонија на крајот од оваа 2016 година изрази голема благодариме кон
своите членови за се она што го работеа како дел од
извидничката организација, за развојот на извидништвото,
посветеноста на членовите, развојот на младите и
креирањето на подобри заедници. Воедно беше истакнато
дека извидничката организација во Македонија е среќна
што ги има своите членови волонтери затоа што тие се
движечката сила. Организацијата и се она што произлегува
од неа е резултат на ангажманот на индивидуите кои ја
создаваат истата. Основачот на извидничкото движење
Lord Baden Powell рекол: „Извидништвото е движење затоа
што постојано се движи напред. Кога ќе застане да се
движи ќе остане само организација.“ Во насока на
истакнувањето на секој индивидуален труд, канцеларијата
на СИМ пред крајот на оваа година ги препозна и им се заблагодариме на сите волонтери и поддржувачи
на извидничката организација. На предновогодишна средба која се одржа на 28.12.2016 год. во Скопје
(среда), старешините, началниците на одредите и сите предложени членовите добија симболична
ознака за признавање на нивниот волонтерски труд. За својот волонтерски труд за 2016 година
Старешинството на извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес ги истакна следните свои членови и
тоа: старешината на одредот м-р Ангелче Гушев,началникот на одредот Благој Ѓорчевски, потоа Ненад
Андреевски, Кире Харалампиев, Лидија Пљакова, Мартин Голчев, Давид Камчевски, Јане Јанков, Трајче
Темлковски, Анѓела Чејкова, Викторија Ставровска, Иван Гушев, Бојан Миклош, Влатко Влахчев, Марина
Влахчев, Жаклина Гушева, Доне Нецинов, Димов Јордан, Кристијан Јорданов, Благојче Ѓорѓиев Марија
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Војневска Теодора Малинова, Катерина Гушева, Зоран Пановски, Лазе Андовски, Златко Ристов, Ангел
Радевски, Даниел Димов, Бојан Симонов, Теона Голчева, Леонтина Кимова, Симона Тодорова, Елена
Стумбова, Александар Љутков и Димитар Јорданов

Учество на празникот Богојавление – Водици 2017
Во рамките на прославата по повод православниот
празник Богојавление – Водици на 19.1.2017 год.
(четврток) општинските здруженија – извиднички одред
“Димитар Влахов“ и Вардарска регата “Гемиџии“ во
соработка со Градоначалникот на Општина Велес, г-дин
Славчо Чадиев и со опрема од општината настапија како
спасителна единица за верскиот празник Водици 2017, на
која што манифестаија учество зема и Претседателот на
РМ, г-дин Ѓорге Иванов. Двете здруженија со повеќе од 30 и
луге и опрема од копно и од вода дадоа поддршка на сите
учесници кои се фрлија во осветените води на реката
Вардар. Со ова се докажа дека сите партиципиенти во
православната прослава Водици 2017 ја докажаа својата
стручност за дејствување на вода и давање на прва помош.

Хуманитарна акција на велешките извидници – Направи Добро Дело
По повод 22 февруари – Светскиот Ден на Извидници ,
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес и Сојузот
на извидници на Македонија на 12.2.2017 год. (недела) ја
започнаа со организирање хуманитарната акција
“Направи Добро Дело“, а истата ќе трае во наредните
десет дена. Споментата акција се состои во доделување
на пакети прехранбени производи и училишен материјал
и хигиенски материјали во десет семејства со социјален
ризик и многудетни семејства и тоа во пет семејставо во
Велес, три во Чашка и две во Лозово. Акцијата е со подолг
временски период се со цел за да може да се посетат сите
десет семејства во споменатите региони каде што
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ ја реализира
својата одредска програма и мобилизира и вклучува
членство.
Со оваа помош која што ја доделуваме сметаме дека ќе извршиме иницирање на потреба за поголема
грижа од страна на државните институции и други хуманитарни организации кон овие семејства кои ни
беа целна група. Средствата обезбедени во рамките на оваа хуманитарна акција се обезбедени преку
проектни активности со Цивика Мобилитас Швајцарска Развојна Агенција.

Петти сениорски средби на извидниците од Западен Балкан
Во периодот од 17-19.2.2017 год. во Водице (Република Хрватска), во близина на Шибеник, во хотелот
“Пунта“, се организираа петтите брѓански (сениорски) средби
на извидниците од Западен Балкан. На овие средби учество
земаа делегации од извидничките сојузи на Хрватска,
Македонија, Србија, Црна гора и Босна Херцеговина но и
делегации од Јужна Кореја и Франција. На оваа тридневна
средба за учесниците се орагнизираа повеќе темаски панели
на кој се разговарше за: создавање на заеднички тим за обука,
извидничка лига и систем на заеднички проектни активности
и размена на информации помеѓу националните сојузи. Како
најдобри начини на продолжување на соработката е
креирање на заедничк проекти. Во рамките на оваа петта
средба на беше деговорено дека едно коло од извидничкиот
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куп на извидничко пријателство да се оргнизира во Велес во ИЦ “Голозинци“ и тоа во месец септември
оваа година. Делегацијата на СИМ беше составена од 30 извидници од извидниките одреди “Димитар
Влахов“ од Велес,“ Јадран “ од Скопје, “Пионер“ од Охрид и “Крсте Јон“ од Струга и преставници на Сојозот
на извидници на Македонија. Со овие петти сениорски средби заврши првиот круг на организација на
средби, така што Сојузот на извидници на Босна и Херцеговина во 2018 година, повторно е домакин на
овој тип на средби. Учесници на оваа средба од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“- Велес беа
Ангелче Гушев , Влатко Влахчев, Богдан Маневски, Жаклина Гушева, Горѓи Котев, Ангел Радевски, Тоше
Петров и Јован Савов.

Крводарителска акција на велешките извидници по
повод 22 февруари
Во рамките на 22 февруари – Светскиот ден на извидниците, постарите
извидници – сениори на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес
се вклучија во акцијата на дарување на крв “Направи добро дело“. После
хуманитарната акција на доделување на прехрамбени пакети и со оваа
акција која е во рамките на кампањата “Направи Добро Дело“
извидниците од Велес ја покажаа својата хумана мисија во нашиот град
Велес.

Успехот на извидниците од Велес препознати во странство
Минатата недела во Универзитетот Норвич, на нашиот долгогодишен
член и активен извидник Бојан Миклош му беше доделено одликувањето
“Norwich Univeristy Eagle Scout Award” од страна на извидничката
асоцијација при Универзитетот Норвич. Ова одликување се должи на
неговата истакнатата посветеност во работата во извидничкиот одред
“Димитар Влахов” од Велес и неговиот придонес во промоцијата на
извидништвото и зголемувањето на извидничката фамилија во светот.
Ова е уште еден доказ дека работата и успесите на нашите извидници од
извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес се признати и надвор од
границите на Република Македонија.

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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