ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ОД ВЕЛЕС
ЗА 2014 ГОДИНА
Извидничката (скаутска) организација за прв пат се појавува во 1907 година на чело со
својот основач Лордот Роберт Баден Пауел. Истата година
Баден Пауел организира пробен логор во Браунсеа - Исланд за
да ги проба своите идеи. Тој со себе земал 22 момчиња и тоа од
познатите и приватните училишта. Од овие први чекори кон
извидништвото на Баден Пауел доаѓа до развивање на моќна
организација која се проширила во 180 држави во светот, а низ
самата

организација

поминале

250

милиони

ак-тивни

извидници (скаути). Моменталната состојба во светот изнесува
околу 28 милиони активни извидници (скаути) со 4,2%
годишен прираст. Оваа организација (движење) како што
кажал и самиот нејзин основач Баден Пауел можеме да ја
споредиме само со основното образование (училиштето)
бидејки основната ЦЕЛ на извидничкото движење е да се допринесе во развојот на младите
луѓе, во достигнувањето на нивните потполни физички, интелектуални, општествени и
духовни можности како поединци, како одговорни граѓани и како членови на нивните локални
и национални заедници, како и на меѓународната заедница. Целта на извидничкото движење се
остварува преку заветот и законите, учењето низ работа, членството во мали групи и
користењето на прогресивно - стимулативните програми кои се базирани на интересите на
членовите, 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 предвојничка обука во склоп на Гимназијата
"Кочо Рацин" во Велес започнуваат да се формираат првите одделенија кои што работат
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активности слични на нашите, извидничките. Тие одделенија се до 1952 година работат како
неформални групи за да некаде есента во учебната 1952 / 1953 година од тие одделенија се
формира извидничкиот одред "Димитар Влахов" Основач на одредот е Проф. Петар Петровски.
Од самиот почеток започнуваат да се формираат извиднички единици во сите основни
училишта, а за поздравување било и формирањето на единици во тогашните претпријатија
Монопол и Механичка. Од 1957 година со учеството на II Смотра на извидници на Југославија,
на Пале, одредот во континуитет зема учество на сите републички и сојузни смотри. Во делот
на ориентационите натпреварувања патроли од
одредот земаат учество во Бечеј, Бања Лука,
Смедерево,

Белград,

Коњиц,

Смедревска

Паланка,

Подгорица,

Младеновац, Алексинац,

Нови

Сад,

Сараево,
Ниш,
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 - Швајцарија, Будимпешта - Унгарија, Киев Украина, Европската конференција во Прага - Чешка, Националното Џамбори во Германија,
Ровервеј - Италија и прославата на 100 години постоење на извидничкото движење во
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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Учество како спасителна единица
Во рамките на верскиот празник Богојавление – Водици,
на 19.1.2014 год. (недела) членови на здружението
Вардарска

регата

“Гемиџии“,

извидничкиот

одред

“Димитар Влахов“ и кајакарскиот клуб “Гемиџии“ земаа
учество како спасителна служба на вода, за сите учесници
кои влегоа во осветената вода на реката Вардар на
централната

манифестациа

Повардарската

епархија,

во

организација

на

под

раководство

на

Митрополитот Агатангел. Во склоп на единицата учество зема старешината на одредот
Ангелче Гушев, а воедно се користеше и гумениот чамец на нашиот одред.
Обука за користење на GPS – уред Garmin Dakota 20
На 23.01.2014 (четврток) во

просториите на домот на

хуманитарните здруженија “Даре Џамбаз“ се одржа состнаок со
преставниците на планинарските здруженија и сите останати
НВОи кои имаат предложено патеки, а кои се дел од проектот
за уредување, бележање, маркирање, поставување на инфо
табли, мапи и патокази и
рекреативни,

пешачки

и

мапирање
планинарски

на предвидените
патеки

во

Р.

Македонија. На состанок се дискутираше за реализацијата на патеките и активностите кои
следат. Потоа следеше презентација и едукација на ГПС уредите кои ќе се користат за
дефинирање на патеките. На оваа средба планинарските здруженија задолжија ГПС- уреди
кои Агенцијата ги има веќе набавено, а воедно се добија и
насоки и инструкции за користење и обезбедување на
потребните информации и податоци за патеките кои ќе се
изведуваат на терен. Преставници од извидникиот одред
,, Димитар Влахов’’- Велес беа на оваа средба беа Јане
Јанков и Златко Ристов. Извидниците од Велес веќе
започнаа со практична работа на терен и едукација за користењето на ГПС-уредот Garmin
Dakota – 20 кои ќе се користи при креирањето на планинарските патеки кои ги доби
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извиднички одред “Димитар Влахов“-Велес на конкурсот за јавни набавки распишан од
страна на АППТ на РМ.
Подготовки за химната на Велешките извидници
Официјалната фотографија за омотот за компакт дискот на кој ќе
се најде одредската химна “Над Велес знаме се вее“ на извиднички
одред “Димитар Влахов“ – Велес, која ќе биде официјално
промовирана на 22.2.2014 год. (сабота) по повод Светскиот ден на
извидниците
Делегација од ИО “Мија Станимировиќ“ од Ниш во посета на Велес
Претставници на извидничкиот одред „Мија Станимировиќ“ од Ниш во периодот од 6-7.2.2014
год. беа во посета на Велес кај збратимениот
извиднички

одред

„Димитар

Влахов“.

Ја

продлабочуваат соработката која трае веќе 17 години.
Старешините на двата најстари одреди денеска се
договорија каде заеднички ќе учествуваат во текот на
годината. И овојпат ќе имаат активности во двете
држави. По еднаш ќе одат на смотри во близина на Ниш и Велес.
„Ја зголемуваме и ја продлабочуваме програмата на двата одреди. Значи овие активности кои
се од меѓународен карактер многу влијаат врз развојот на извидништвото. Крајната цел секако
е развој на она светско скаутско братство покрај нашето дружење и развивање на
прјателството“,рече Ангелче Гушев стерешина на иввиднички одред „Димитар Влахов“.
„Заеднички учествуваме на србските извиднички смотри во Бела Црква, потоа планираме
посета на Велес со извидниците од Ниш, односно на средбите кои ќе се одржат овде во
септември и планираме во текот на летото заедничка обука која претходно ја реализиравме па
ја планираме и оваа година. Во неа ќе бидат опфатени деца на возраст од 11 до 17 години кои
ќе се стекнат со основни знаења за чин водник и водач на чета“, рече Слободан Тепавац
Инвиднички одред „Мија Станимировиќ“ Ниш. Двата одреди досега заеднички учествувле на
многу смотри и школи за обука на извидници. Старешините се надеваат дека ваквата соработка
ќе продолжи и во иднина.
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Втори сениорски (брѓански) средби на извидниците од Западен Балкан
Во периодот од 14-16.2.2014 година во Жабљак,
Република Црна Гора се организираа вторите
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: ревизија на
заклучоците од првата ваква средба одржана во Босна и Херцеговина во 2013, потоа за
квалитетот на програмата на извидничката организација , обуката на инструктори, 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, учеството на националните смотри на Сојузот на
извидници на Црна гора (во Бар во месец јули 2014 ) и Сојузот на извидници во Србија (во Бела
црква месец јули 2014). Покрај овие заеднички активности се разгледуваа и можности за
заедничко учество на најголемиот светски извиднички собир – Светското Џамбори во Јапонија
во 2015. За сите учесници беше организирана и посета на преубавото Црно езеро кое се наоѓа
во рамките на националниот парк “Дурмитор“. Делегацијата на СИМ беше составена од 14
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 и Влатко Влахчев
Прославување на Февруарскиот поход
На 21 февруари 2014 год. (петок)

во рамките на

прославата на Светскиот ден на скаутизмот,

десет

членови на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од
Велес, земаа учество на прославата по повод 70 години од
реализирањето на Февруарскиот похот. За таа цел нашите
извидници во соработка со Сојузот на борците, Армијата
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на Република Македонија преставници на Општина Велес и Општина Чашка положија свежо
цвеќе на споменикот во месноста Камила (во близина на болницата Јасеново).
Учество на Февруарски поход
Во периодот од 21-23.2.2014 година членови на извидничкиот одред земаа учество на
планинарскиот
одбележување
Февруарски

марш
на

по

повод

традиционалниот

похот.

Походот

се

реализираше на потегот БогомилаМокрени-Ораов Дол-Теово . Додека пак
на 21 февруари 2014 год.,

десет

членови на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, земаа учество на прославата по
повод 70 години од реализирањето на Февруарскиот похот. За таа цел нашите извидници во
соработка со Сојузот на борците, Армијата на Република Македонија и преставници на
Општина Велес и Општина Чашка положија свежо цвеќе на споменикот во месноста Камила
(во близина на болницата Јасеново)
Промовирана првата грдаска извиднича химна
На 22.2.2014 год. (сабота) во рамките на прославата на Светскиот ден на извидништвото,
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес во просториите на Ликовниот салон ја
организираше завршната манифестација по повод 60 години извиднишво во Велес. На самата
манифестација имаше преставување за основачот на светкиот скаутизам Сер Роберт Баден
Пауел. Потоа се престави целокупната шеесет годишна работа на одредот и визијата за
преминот во седмата деценија на работење на одредот. На оваа манифестација беше
промовирана и првата градска извидничка химна “Над Велес знаме се вее“ . Химната беше
креирана врз музиката на Маршот на 8ма велешка
бригада која што Велешани ја знаат по почетокот на
програмата на Радио Велес. Текстот го напиша Бојан
Миклош член на одредот.
На оваа манифестација беше промовирана и првата
градска извидничка химна “Над Велес знаме се вее“ .
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Химната беше креирана врз музиката на Маршот на 8ма велешка бригада која што Велешани ја
знаат по почетокот на програмата на Радио Велес. Текстот го напиша Бојан Миклош член на
одредот. Зад проектот градската извидничка химна “Над Велес знаме се вее“ стои една група на
луге и институции кои безрезерно дадоа поддршка во создавањето на истата. На најголем
празник на извидниците во светот на прослава ја искористивме да им оддадеме и голема
благодарност на
1. Општина Велес
2. Сојуз на извидници на Македонија
3. Стојанче Иванов – аранжман и вокална изведба на химната
4. Бојан Миклош – текст на химната
5. Семејството на композиторот на Маршот на 8та Велешка бригада, ќерката на композиторот
Иван Николов – Танго, г-га Пандорка Гушева
6. Ненад Микош, Емилија Мурџева и Марија Мијакова – вокална изведба
7. Тонски продуцент – Оливер Тевчев
8. Фотографија – Александра Алексовска
9. Дејан Ристов – Фондација Фокус
и на локалното градско радио Радио 5ФМ за несебичната поддршка при снимањето на
извидничката химна. На самиот компакт диск се наоѓа и Химната на Сојуз на извидници на
Македонија. Оваа химната е испеана од Емилија и Елена Спасевски на свечената академија по
повод 60 години извиднички одред Димитар Влахов одржана на 31.3.2013 год. Како најстара
младинска организација во Македонија извидничкиот одред секогаш сака да воведе иновации
во работење со што ќе изврши и создавање на јак младински бренд во Велес , а со што и
Општината Велес ќе се препознава и гордее. Затоа решивме да создадеме и градска извидничка
химна… Додека во изминатите години го слушавме
локалното Радио Велес се сеќаваме како започнуваше
неговата програма … со Маршот на 8та Велешка бригада,
маршот со кој беше ослободен град Велес. Градот се
гордееше со интонирањето на тој марш напишан од
основачот на нижото музичко училиште нашиот
сограѓанин , г-дин Иван Николов – Танго … на истата
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музика ја создадовме и градската извидничка химна “Над Велес знаме се вее“….изјави Ангелче
Гушев старешина на одредот.
Телевизиско преставување
Во рамките на утринската програма на локалната ТВ
Канал 21 во Велес, на 25.2.2014 год. (вторник)
извидниците

на

извидничкиот

одред

“Димитар

Влахов“ – Велес, Жико Пановски и Бојан Миклош ја
преставија работата на одредот. Во рамките на
емисијата се престави целокупното 60 годишно
работење на одредот, а водно се направи и паралела на
работата некогаш и денес. Ветеранот на извидничката
организација во Македонија, Жико Пановски даде
целосен осврт на работењето на одредот во периодот од 1960 до 1990, период до кога тој
заедно со својата генерација го раководеа одредот. Додека пак Бојан Миклош ја преставу
поставеноста на одредот во денешни услови и сите активности кои следеа по повод 22
февруари (извидничка химна, февруарски поход, 60 годишен јубилеј). Но заеднички беше
констатирано дека извидничката организација во Велес дефинитивно е бренд на нашиот град
со кои Општината може да се гордее и место каде што младите велешани може да се образуваат
и да се дружа со што ќе постанат граѓани корисни за локалната средина и кои едноставно во
секој момент ке даваат подршка на сите иницијати кои ќе го подобрат младинското живеење
во нашиот град.
Одредско збратимување 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
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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.
Средба со Претседателот на РМ, г-дин Ѓорге Иванов
На 8.3.2014 год. (сабота) во Голема сала на Општина
Велес се организираше средба на Претседателот на
Република Македонија, г-дин Ѓорге Иванов. На оваа
средба учество земаа голем број на здруженија на
граѓани од Велес, мегу кои и извидничкиот одред
“Димитар Влахов“. На средбата учество земаа и
Градоначалникот на Општина Велес, г-дин Славчо
Чадиев, заменик министерот за здравство Јовица
Андов и пратеникот во Собранието на РМ, г-дин Ѓорги
Коџобашиев. Нашиот одред зема учество со шест извидници. На самата средба треба да се
нагласи дека Претседателот на РМ, Ѓорге Иванов во целост е запознат со извидничкото
движење во Велес, со неговото 60 годишно постоење и средбите кои ги имал со нашите
преставници во рамките на Смотрата на СИМ во Скретно и активностите со Зелената коалиција
во која што ние партиципиравме.
Работна средба со извидниците од Охрид
На 17.3.2014 (недела) делегација од извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес беше во
посета на новоформираниот извидничкиот одред
„“Пионер“ од Охрид. На оваа средба извидниците
взаемно се запознаа со програмите на двата одреди и
создадоа поволна клима за понатамошна соработка.
Извидниците од

Велес пренесоа дел од своите

искуства, совети и начини на работа се со цел одредот
да се развие на вистински начин. Во знак на поддршка
во работата, извидниците од Охрид добија материјали
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за работа и обука во вид на извидничка литература, прирачници и мултимедијални архиви.
Делегацијата од извиднички одред “Димитар Влахов” ја сочинуваа Стефан Алексовски, Јане
Јанков и Бојан Миклош. Се надеваме на понатамошна соработка и посакуваме брз и квалитетен
развој!
Стратешко планирање за развој на СИМ
Во периодот од 14 до 17 март 2104 година во ”Извиднички Центар Охрид” во организација на
Сојузот на извидници на Македонија се одржа
работилница за Стратешко Планирање на која се
изработуваше стратегијата за работа, раст и развој
на Сојузот на извидници на Македонија. Низ
четирите дена извидниците безрезервно даваа
идеи, мислења, совети за работа, правеа анализи со
цел подобрување на положбата на Сојузот. Ја
споредија сегашната и поранешната состојба, ги
увидоа своите недостатоци и направија план како во иднина да се подобри извидништвото во
Македонија. Во текот на овој настан беа предложени низа на активности кои се групираа во
неколку теми. Темите на кои највеќе се посвети внимание кои во суштина се издвоија како
клучни за понатамошниот развој беа: Обука, Активности, Развој, Маркетинг. Во текот на
наредните шест месеци сите одреди во Македонија ќе ја добијат конечната верзија на
програмата за работа за понатамошните 6 години, која ветува подобрен развој, пообучен кадар
и побогата програма за активности. Членовите на нашиот одред кои земаа учество на овој
настан се Алексовски, Јане Јанков и Бојан Миклош.
3500 рози за поубав Велес
Две патроли на извидници од извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ – Велес земаа учество на
денешната

прослава по повод Деновите

на

пролетта – денови на екологијата, кои се во знакот
на кампањата „Македонија земја на цвеќето – земја
на розите“. Национален координатор на кампањата
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е Министерството за животна средина со директна поддршка на Владата на Република
Македонија. На оваа еколошка активност која се одржа на 21.3.2014 год. (петок) во
Младинскиот парк во Велес, првите рози во велешката почва беа засадени од страна на
градоначалникот Славчо Чадиев и државниот секретар во Министерството за животна средина
и просторно планирање Соња Лепиткова. Дел од 3.500-те рози се донација на бизнис секторот, а
дел се набавени со средства од Општина Велес. 1000 рози донираше Министерството за
животна средини. Се засадуваа на повеќе површини во Велес – на ул. „Алексо Демниевски“ и
Благој Ѓорев“, кај Општата болница, покрај пругата во зелениот појас кај рестораните Розе сала
и Глориус.
Велес е еден од лидерите во акцијата „Македонија земја на цвеќето-земја на розите“,
напомена при денешната посета, државниот секретар во Министерството за животна средина и
просторно планирање Соња Лепиткова. -„На есен ќе засадиме уште повеќе рози и ќе
придонесеме за зачувување на животната средина и апсорбција на тешките метали. Заедно со
градоначалникот и екипата на локалната самоуправа во иднина ќе продолжиме да засадуваме
што е можно поголем број на садници со рози и да ја исчистиме велешката почва“. –
потенцираше Лепиткова. -„Голема благодарност упатувам до ЈКП „Дервен“ кој ги подготви
површините за садење со систем за наводнување капка по капка, до Владата на РМ, до г-ѓа
Лепиткова и Министерството за животна средина. Особена благодарност до бизнис заедницата
во Велес што без двоумење се вклучи во кампањата и до секој поединиц што дава свој придонес
во оваа долга макотрпна борба со последиците од загадувањето”. – истакна градоначалникот
Чадиев.Во кампањата беа вклучени сите јавни установи и институции, АРМ, пензионерите,
невладините организации, училиштата, детската градинка, буквално сите граѓани на Велес. За
поздравување е што денес со нас во знак на борбата против загадувањето и деконтаминацијата
на почвата присутни беа и студентите на МИТ универзитетот. Тие мотивирани од филмот
„Велес капут“ што ги покажува последиците од загадувањето во време кога работеше
Топилницата за цинк и олово „Злетово“ дојдоа во Велес да ја дадат својата поддршка во борбата
за здрава животна средина.
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Извидниците од Велес положија цвеќе на гробот на Панко Брашнаров
Членовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ –
Велес, Анита и Димитар Јорданови на 27.3.2014 год.
(четврток) го посетија гробот на Панко Брашнаров кој
се наоѓа на градските гробишта “Мирогој“ во Загреб
каде положија и свежо цвеќе . Панко Брашнаров (познат
и како Панко Брашнар 9 август 1883 - 13 јули 1951
беше македонски комунист, член на првиот Централен
комитет на ВМРО (Обединета) и потпретседател на
Президиумот на АСНОМ. Поради поддршка на Резолуцијата на Информбирото е уапсен и
испратен на Голи Оток, каде набрзо умира како најстариот затвореник по основа на
Информбирото кој починал во затвор. Брашнаров е уапсен на 11 декември 1950 година и на 29
јуни 1951 е осуден на „општествено полезна работа во траење од 24 месеци.“ Во првите денови
од јули е испратен во логорот на Голи Оток, каде што набрзо на 13 јули, умира. По окупацијата
на Македонија од страна на Бугарија во текот на Втората светска војна, Брашнаров станува
учител и предавал на македонски јазик, а од 1943 година се поврзува со партизаните. Во мај
1944 година преминува на слободна територија и станува член на Иницијативниот одбор за
свикување на АСНОМ. Како најстар делегат го отвора Првото заседание на АСНОМ. На него е
избран за потпретседател на Президиумот на АСНОМ.
На 6 август е избран за повереник за информации во
Президиумот на АСНОМ. По ослободувањето на
Македонија, на 26 ноември, во ослободеното Скопје, на
Првата конференција на Народноослободителниот
фронт

на

Македонија

е

избран

за

негов

потпретседател. Реизбран е во Президиумот на АСНОМ
на Второто заседание на АСНОМ во декември 1944 и на
Третото заседание во април 1945 година.60 години не се знаеше каде се погребани неговите
посмртни останки. Во септември 2011 година, новинарска екипа на емисијата КОД, составена
од новинарите Владимир Тевчев и Александар Кукулев и снимателот Данчо Стефков успеа да
го пронајде гробот на Панко Брашнаров. Закопан е на градските гробишта Мирогој во Загреб –
Република Хрватска. Неговите посмртни остатоци доживеале две есхумации. Во 1953, две
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години по неговата смрт на Голи оток, тој е погребан на загребските гробишта. Во 1971 година
е есхумиран во заедничка гробница, во близина на првото гробно место, а во почетокот на
осумдесеттите, неговите коски, заедно со коските на уште неколкумина негови современици се
преместени на необележана гробна парцела, на крајот на гробиштата. По објавувањето на
телевизиската сторија на националната Канал 5 ТВ, државата најави враќање на посмртните
остатоци на Панко Брашнаров во Македонија.
Седница на Старешинството на СИМ во Велес
Старешинството на Сојуз на извидници на Македонија
на 27.3.2014 год. (четврток) во Домот на НВОи во
Велес одржа редовна седница на која што беа
разгледани големиот број на проектни активности
кои се во тек и кои ќе следат, а се поврзани со
програмата на Месинџер фор Пис, а имаат за цел да го
осовременат извидништвото во Македонија. На оваа
седница беа разгледани и состојбите со извидничкиот центар во Охрид, вложувањата во него и
тековните активности поврзани со него. Исто така беа разгледани и учествата на македонските
извидници на меѓународните извиднички смотри кои треба да се реализираат оваа година во
периодот јули – август. На оваа седница старешинството на СИМ потврди дека 31.март е
последен ден за регистрација на одредите во СИМ и запазување на обврските кои се
предвидени според правилникот за регистрација во СИМ.
Обука за пишување на проекти во СИМ
Во периодот од 28-30 март 2014 год. во
Пробиштип,

велешки

извидници

Алексовски

Стефан, Мејанџиева Елена , Абудулова Фатиме од
извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес
присуствуваа

на

тренинг

за

пишување

на

проектни апликации. Настанот се одвиваше во
хотелот Сан Нико на кој присуствуваа 25 млади
извидници од

девет одреда. Учесниците се
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здобија со вештини за изработка на проектна апликација, се запознаа со методите и
вештините за правилно изразување и преку заедничка работа изготвија неколку апликации за
младински иницијативни во локалните заедници. Нашите извидници учеа за можностите во
врска со еден проект и ја поддржаа програмата “Messenger of peace”, тие подготвија четири
проекти кој ќе ги довршат во текот на следниот период. Настанот е дел од проектот „Changing
by learning“ кој го спроведува Сојузот на извидници на Македонија, а е подржан од програмата
“Messengers of peace” на Светската организација на извидничкото движење (WOSM) и Светската
извидничка фондација.
Велешките извидници не се плашат од темнината !
На акцијата “Се плашите ли од темнината?” на извиднички одред “Методи Митевски- Брицо”
која се одржа 4-6 април 2014 во дворот на манастирот Св. Илија село Говрлево, покрај екипите
на ИО “Браќа Миладиновци”, ИПО “Галеб”, ИПО “Јадран”,
П.С.И.О, ИО “Илинден” од Скопје, ИО “Гоце Делчев” од Св.
Николе, ИО “Мирко Милески” од Кичево нашиот
градски

извиднички

одред

“Димитар

Влахов”

учествуваше со две екипи кои се натпреваруваа во
областа на ноќна ориентација, движење под азимут
како и игри на спретност и вештина. Во конкуренција
на осумнаесет екипи во отежнати временски услови од
константен дожд и магла, извидниците од Велес успеаа да освојат второто и десетто место во
севкупна конкуренција.
Обука за јавни набавки
Во

рамките

на

проектот

за

пристап

на

микропретпријатијата до јавните набавки, на 17.4.2014
год. (четврток) во Фондацијата “Фокус“ во Велес се одржа
обука за јавни набавки. На обуката се разговараше за
учеството во јавните набавки и основните поими
(договорни

органи,

економски

оператори,

микропрепријатија, постапики за јавна набавка, ЕСЈН, е14

набавки, е-аукција, БЈН). На обуката се вршеше и практична примена на пребарување на огласи,
превземање на тендерска документација и придружна документација, регистрација на
економски оператор. Покрај практичните совети на обуката беше разгледани и правната
заштита и корисничката поддршка и избегнувањето на најчестите грешки при аплицирањето.
На оваа обука учество зема и старешината на извидничи одред “Димитар Влахов“ – Велес,
Ангелче Гушев.
Почит за славните Гемиџии
Се арчиме за Македонија“, со оваа мисла пред 111 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, 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 единаесеттата 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 25.4.2014 год,
(петок) на култното место Мало мовче во велес делегации на општината, на политички партии,
институции, граѓански здруженија положија свежо цвеќе. Потоа беше посетен и гробот на
најмладиот Гемиџија, Милан Арсов во селото Ораовец. Во рамките на оваа прослава делегација
на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, ја сочинуваа Благој Ѓорчевски, Јане Јанков и
Бојан Миклош.
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Обука со резервни старешини
На покана на општинската организација на резервните воени
старешини на Велес на 11.5.2014 год. (недела) во село Нежилово, се
одржа работна средба и марш со членовите на здружението на
резервни воени старешини. На покана на здружението учество земаа и
Ангелче Гушев и Ненад Андреевски. На оваа работна средба учество
зема и претседателота на резервните воени старешина на Македонија,
г-дин Ѓорги Малковски.,

Форум на програмата на СИМ
Во периодот од 9 до 11 мај 2014 год. во Охрид, извидници
Алексовски Стефан и Фатиме Абдулова од извиднички одред
“Димитар Влахов“ – Велес , присуствуваа на настан под името
“Форум за програма” кој го организираше Сојузот на
извидници на Македонија. Овој настан беше со цел да ги спои
идеите на сите извидници, воедно презентирајќи и нови
активности кои ќе бидат атрактивни и корисни, како за
старите така и за новите потенцијални извидници кои ќе
сакаат да бидат дел од извидништвото. Исто така нашите
извидници изработија два проекта кои ги презентираа пред членови на програмата “Messenger
of peace” и Сојузот на извидници на Македонија. На овој форум на извидниците од Велес им
беше одобрен и проект под името “Даси подадеме рака“.
Работна средба со старешината на СИМ
На

13.5.2014

год.

(вторник)

во

просториите

на

извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес се одржа
работна средба со Старешинството на одредот од Велес и
Старешината на СИМ, г-дин Огнен Стефановски и
Генералниот секретар на СИМ, г-дин Горан Ѓоргиев. На
работната средба се разговараше за понатамошните
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активносто во СИМ и проектите кои што следуваат во рамките на извидничката организација
во Македонија. На средбата беше разгледана и предлог Стратегијата за развој на СИМ до 2020
година со нејзиниот целокупен акционен план.
Велешките извидници заминаа на помош во Србија
Александар, Милчо, Игор и Стивен денес на 18.5.2014
(недела) од Велес тргнаа за Белград. Велат сега е
вистинско време да се покаже хуманоста на дело.Овие
млади

момци

“Димитар

членови

Влахов“

и

на

извидничкиот

здружението

на

одред
граѓани

“Гемиџии“ во Белград заедно со нивните колеги
извиодници веќе од утре ќе работата на заштитата на
градот.
„Се организиравме и еве со автомобил самоиницијативно тргнуваме за Србија. Во Белград не
чекаат нашите пријатели извидници, што можеме да помогнеме ќе работиме, дали ќе треба
вреќи да полниме со песок или нешто друго сеедно е важно е да помогнеме на луѓето кои се во
невоља“, рекоа пред тргнување нашите сограѓани. Ѓоргиев, Љутков, Ракиџиев и Бошевски
велат дека фотографиите и снимките од поплавените делови во Србија и Босна и Херцеговина
биле потик тие да се одлучат на овој чекор. Сигурни се доколу има потреба многу велешани ќе
го следат нивниот пример. Првичните планови на овие момци се во Белград да останат
неколку дена и велат таму штом стигнеме ако присуството наше е неопходно деновите не ги
броиме остануваме се додека нашата помош е неопходна. Покрај директната помош на терен,
на 17.5.2014 год. (сабота), во рамките на собирната хуманитарна акција на Младинскиот клуб
на Фондацијата Фокус во просториите на Фондацијата, извидничкиот одред “Димитар Влахов“
– Велес, донираше и еден пакет на прехрамбени продукти (пире, макарони, грав, сол) . А од
Шабац во Велес, вчеравечер се вратија четворицата членови на здружението Македонски
спасител на вода. Велат глетката била страотна, водата надоаѓала од секаде, најкритично било
кога се појавија подземните води, сепак заедно со жителите на Шабац и сите добронамерни
луѓе, успеале со натчовечни напори да ја намалат стихијата и да се спаси она што може да се
спаси.
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Посета на преставник на Европскиот комитет
Старешината и членови на старешинство
на СИМ, Началникот на Бирот на СИМ заедно со
членот

на

Европскиот

комитет

Чип

Вирл

Хаверхалс, задолжена за Сојуз на извидници на
Македонија на 23.5.2014 год. (петок) го посетија
извидничкиот дом во село Орел каде што
извидниците на ИПО “Галеб“ имаа дводневен
бивак. По посетата на селот Орел, се одржа и
работна средба во просториите на ИО “Гоце
Делчев“ во Св. Николе, каде што преставникот на Европскиот комитет Чип Вирл Хаверхалс ги
презентираше целокупните активности на Европскиот регион и Стратегија 2023, активностите
кои се насочени кон Светската конференција во Словенија и помошта која што таа ќе може да ја
даде на Сојуз на извидници на Македонија во развојот на извидништвото кое што ќе биде
утврено со стратегијата на СИМ до 2020. Во рамките на оваа посета покрај Ангелче Гушев како
член на старешинството на СИМ, беа присутни и Ненад Андреевски и Златко Ристов членови на
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес.

Собрание на Сојуз на извидници на Македонија
Четворочлена

делегација

на

извидничкиот

одред

“Димитар Влахов“ од Велес во состав Ангелче Гушев,
Златко Ристов, Ненад Андреевски и Јане Јанков, на
15.6.2014 год. (недела) зема учество на редовното
собрание на Сојузот на извидници на Македонија, кое се
одржа во домот на Грдадежниците во Скопје. На
Собранието на СИМ беше разгледан извештајот за
работа на СИМ, заедно со финасискиот извештај за
работата во 2013 година. Потоа беа верификувани и
мандатите на членовите на старешинството и беше
извршен прием на придружни и полноправни членки во СИМ преку редовната регистрацијата
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во СИМ. По дневниот ред беа разгледани и тековните проекти и активности, а беше усвоена и
Стратегија на СИМ – „Извидништво 2020“ кој е

носечки документ за развојот на

извидништвото во Република Македонија.
Младите за Велес со иницијатива за формирање на Младински совет
На 16.6.2014 год. (понеделник), под насловот
„Млади

за

Велес“

на

просторот

на

Младинскиот парк беа поставени штандови
на неколкуте граѓански организации на
младите од Велес кои се промовираа себеси
но истовремено и ги искажаа своите желби.
Целта на настанот беше да се поттикнат
младите да ги искажат своите приоритети и
со тоа да влијаат да се промени нивниот
живот и да имаат повеќе места за движење и забавување. На овој настан како водечка
младинска организација беше и извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, потоа дел од
средношколските организаци од градот, младите на ОО на Црвен Крст, претставниците од
техничко-технолошкиот факултет, од доброволното противпожарното друштво „Видра“, од
Стрип центарот на Македонија, но и членовите на здружението „Македонски спасител“ кои ги
промовираа своите активности и приоритети пред младите. На настанот присутните можеа да
се запознаат со целокупната извидничка литература, опрема и целокупните извиднички
материјали, потоа да ја погледат и промоцијата на брошурата „Млади за Велес“ во која е
објаснето зошто треба да се формира локалниот младински совет а вметнати се и делови од
локалната младинска стратегија на општина Велес. Младите велешани сакаат да добијат кино,
поголеми и пробројни простори за спортување, за забава и рекреација и очекуваат дека со
создавањето на локалниот младински совет оваа година ќе се делува кон реализирање на
нивните приоритети. Настанот е дел од проектот „Развој на локално младинско учество и
локални младински политики“ финансиран од ЕУ од регионалната ИПА програма а се
спроведува од МОФ и ЦИД во 12 општини во државата меѓу кои и во Велес. Настанот го подржа
и локалната самоуправа на општина Велес.
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Велешките извидници повторно учествуваа на Вардарската регата
Стотината современи Гемиџии, по четири дена пловење, од 26 до 29 јуни пристигнаа во
Гевгелија. Ветерот годинава не ни беше сојузник на
учесниците, оти дуваше спротивно на правецот на
пловење, што сите четири дена ја отежнуваше
пловидбата.

Проблеми

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 16-та по ред Вардарска регата, за четири дена
учесниците минаа 140 км покрај на с извидниците преставници на извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ беа и припадниците на воената полиција на АРМ чиј домакини бевме ние
извидниците, потоа единицата за брзо распоредување при МВР, пожарникари, подмладокот на
Црвениот крст. За прв пат по еден век по Вардар пловеше и гемијата, која беше специјално
изработена

за

оваа

пригода.

Оваа

година

учесници од страна на извизднички одред
“Димитар Влахов“ – Велес беа, Ангелче Гушев,
Ненад Андреевски, Златко Ристов, Јане Јанков,
Бојан

Миклош,

Зоран

Пановски,Александар

Љутков и Благој Горчевски кои воедно беше и
сплавар на регатата. На годинешнава Вардарска
регата имаше и гостин од Битола, кој желен за
авантура и нови искуство, за прв пат со кајак ја
извозе целата делница од Велес до Гевгелија. Имате исклучителна можност да се поврзе нешто
старо и ново. Оддавате почит на Гемиџиите и гемијата, но и да се плови по Вардар. Ова во
други држави е вообичаена работа, кај нас реткост. Или популарниот рафтинг и затоа сакав да
бидам дел од пловидбата, која доколку сум во можност би дошол и следените години рече
Валентино Сивески Тој неколку години ја имал желбата да плови со регатата, годинава успеал
преку пријатели од Велес да дознае кога таа ќе се вози и да се приклучи. Тој ја извезе регатата
во сопствен кајак, кој во Битола го користи на езерото Стрежево. На отварањето на
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овогодинештата регата “Гемиџии“ 2014, велешката фолк група Соната ја промовираше
нивната нова ,,Пушти го коработ,,. Таа беше изведена во чест на тргнувањето на Вардарската
регата и во чест на Гемиџиите и запловувањето на гемијата. Ова е стара велешка песна
преработена, со музика и аранжман на членот на групата Трајче Бондиќов. Оваа песна ја
оставаме за гемијата, за Гемиџиите. Таа е наш придонес за Велес. Наскоро ќе ја снимиме, оти
сега ја пеевме во живо и очекувам дека ќе има долг век – вели Никола Димовски член на
групата.Песната ,, Пушти го коработ,, ја пронашол Љупчо Данов во една од книгите оставина на
етнологот кавадарчанецот Васил Хаџиманов. Според записите таа потекнува од 30-тите години
на минатиот век.
Велешките извидници на IX Смотра на Сојуз на извидници на Србија – Бела Црква 2014
Извидничкиот

одред

“Димитар

Влахов“ од Велес остваувајќи ја
својата програма за работа за 2014
година, зема учество на 9та Смотра
на извидници на Србија, која што се
одржа во Бела Црква во периодот од
25.7 – 4.8.2014 год.

Дванаесете

извидници од Велес беа сместени во
населбата Дунав, кои воедно беа и
гости на братски одред од Ниш, извидничкиот одред “Мија Станимировиќ“ . Покрај
извидниците од Ниш нашите извидници во населбата Дунав живееа заедно со извидниците од
Белград, Зечар, Мајданпек, Бања Лука и извидници од Кралството Велика Британија. На оваа
смотра извидниците учествуваа на голем број на работилнци преку кои се манифестираше
креативноста на младите и неформалното образование. Старешината на нашиот градски
извиднички одред “Димитар Влахов“, Ангелче Гушев воедно беше и контингент лидер на
македонските извидници кои покрај велешките учество земаа и извидници од Кичево, Скопје и
Крива Паланка или севкупно 30 македонски извидници. Како контингент лидер старешината
на одредот оствари средби со заминик министерот за спорт и млади г-га Снежана Клашња и
Градоначалникот на Бела Црква. Поради лошите времески услови и големи и обилни врнежи
за време на Смотрата извидниците од Велес, три дена порано ја напуштија Смотрата во Бела
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Црква. И покрај тоа треба да нагласиме дека велешките извидници се преставија максимално
добро во ситепрограмски активности со кои ја докажаа квалитетната одредска активност во
текот на цела календарска година, а смотрата беше место каде што тоа само го потврдија, а
воедно и на најдобар начин го преставија и градот Велес на активноста која што се нарекуваше
“Улица на Пријателството“. На смотрата учество земаа 1500 извидници од Србија и 14 држави
од Европа.
Републички активности во организација на ИО “Димитар Влахов“ – Велес
Старешинството на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес на својата редовна седница
одржана на 5.8.2014 год. (вторник) ја утврди
динамиката на неколку поголеми републички
извиднички активности кои ќе се реализираат во
периодот на месец септември – октомври 2014 год, а
одредот од Велес ќе биде домакин. - од 6-8.9.2014
год. – реализација на едукативен камп “Да си
подадеме рака“ во рамките на програмата на
младински извиднички иницијативи (MESSENGERS OF
PEACE) . Место на реализација Планинарски дом “Папрадиште“ - од 26-28.9.2014 год. –
реализација на 29те Средби на извидници Велес – 2014. Место на реализација локалитет
Манастир “Св.Илија“ Велес
- месец октомври ДИОН 2014 (РИОН/РАПИ) во соработка со Сојуз на извидници на
Македонија. Место на реализација – извиднички центар “Голозинци“ (датумот дополнително
ќе биде објавен)
- септември и октомври – маркирање на планинарската патека Голозинци – с.Лисиче –
Хидросистем Лисиче – Горно Врановци
Извидниците учесници на Велешкиот Пливачки Маратон
На 17.8.2014 год. (недела) беше реализиран првиот велешки
пливачки маратон ја на 2.5, 5 и 10 километри на кои учество земаа
37 учесници. Првиот Пливачки велешки маратон беше организиран
од страна на ОО Црвен крст Велес – Безбедност на вода и Кајак
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клубот „Бабуна” од Велес, а под покровителство на Општина Велес и Пливачката федерација на
Република Македонија. Тоа што маратонот се одржа на Езерото Младост дополнително е во
прилог на промовирање на оваа локација во туристичко-рекреативна дестинација за
вљубениците во сите спортови на вода но и за рекреативците и љубителите на природата. На
оваа манифестација членовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес во состав
Благој Ѓорчевски, Тоше Василевски, Слободанка Арсова земаа учество во организациониот дел
на регатата со одредската пловна опрема во делот на маркирањето и контролата на стазата
при пливањето на учесниците.
Велешките извидници учесници на Националната смотра на
Бугарија
Извидничкиот

одред

“Димитар

Влахов“

од

Велес

остваувајќи ја својата програма за работа за 2014 година, зема
учество на Националниот извиднички камп “Мисија авантура
2014“, во периодот од 07-16 Август 2014 год. Кампот беше во
организација на Сојузот на извидници на Бугарија, а одржан во
Меѓународниот извиднички центар Шумен – Шуменско плато. На
оваа активност учество земаа стотина извидници од Бугарија,
Франција, Германија и двајца членови од извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ – Велес – Влатко Влахчев и Богдан Маневски кои беа дел од стаф тимот кој ја
реализираше средбата.
62 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 62
години. Подготвуваки ја прославата по повод 60 години
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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. За оваа
фотографија голема Благодарност до Томе Горгиев, еден од првите членови на одредот. 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 !!!
Тридневен едукативен камп “Да си подадеме рака“
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ –
Велес, во периодот од 6-8 септември 2014
година, го искористи за одбележување на
неколку

настани

поврзани

со

одредот.

Одредот од Велес во планинарскиот дом
Папрадиште го организираше едукативниот
камп “Да си подадеме рака“, а кој се реализира
со поддршка во рамките на програмата на
младински

извиднички

иницијативи

на

MESSENGERS OF PEACE. На овој камп учество земаа 35 извидници кои во целост се вклучија во
предвидените активности. Со овој камп се одбележа и 62 годишното постоење на одредот и
Денот на државноста на Република Македонија. Старешинството на извидничкиот одред
“Димитар Влахов“ – Велес изразува голема Благодарност и до Старешинството на Сојуз на
извидници на Македонија што не удосои и не посети нас Велешките извидници во
планинарскио дома Папрадиште, а воедно и одржа и своја редовна седница на која што се
разговараше за понатамошните активности на СИМ.
Евалуација на проектот “Да си подадеме рака“
Извидничкиот Одред “Димитар Влахов” – Велес ја докажува
својата широкоумност, непристрасност и презирот кон
предрасудите и тоа со организирање на четири дневен
мултикултурен камп. Проектот насловен како “Да си
подадеме рака“ беше поддржан од Сојузот на извидници на
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Македонија и Messengers of Peace. На него присуствуваат извидници до дваесет години и
млади кои низ дијалог ќе го најдат вистинскиот начин
за

промоција

на

меѓуетничкиот

живот

како

во

извидничката организација, така и во целата држава.
Самиот наслов на овој проект “Да си подадеме рака”
јасно

зборува

за

постоењето

на

еднаквоста

во

извидништвото и е цврст пример за надминување на
глобалните

меѓуетнички

проблеми.

Во

име

на

извидничкиот дух и меѓучовештвото да ги преминеме
предрасудите! Овој проект беше составен од три фази и тоа: медиумска кампања, четиридневен
камп и изработка, објавување и публикување на упаста за планирање и реализирање на
младински активности поврзани со промоција на меѓуетничкиот живот, толеранцијата и
алтруизмот.Сето ова беше и евалуирано од страна на преставниците од програмата на
Messengers of Peace, Старешината и Генералниот секретар на СИМ. Евалуацијата и
преставувањето на се што беше реализирано во рамките на проектот беше претставено на
13.9.2014 год. (сабота) во просториите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ и
Фондацијата Фокус од страна на старешината на одредот Ангелче Гушев и дел од учесниците
вклучени

во

проектот.

Одбележан 22 септември – Меѓународниот ден без автомобили
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес на
22.9.2014 год. (понеделник) со две патроли се
вклучи во акцијата која ја организираше Општина
Велес во соработка со Министерството за животна
средина и просторно планирање. Со ова се
одбележа 22 септември – Меѓународен ден без
автомобили. Со затворањето за сообраќај на
улицата

Димко

Најдов

и

минување

на

предвидената релација пеш, ученици од основните
училишта од Велес, здруженија на граѓани и останати поедицни упатија силна порака дека
автомобилите треба да се користат одговорно. Да се се избира „паметен“ начин на транспорт,
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при што би се користеле предностите на современиот урбан начин на живеење, но при тоа би
се водело сметка за животната средина и загадувањето што го произведуваме.Целта на
кампањата „Нашите улици, наш избор“ е да се развивава дијалог помеѓу сите засегнати страни
за различни аспекти на мобилност, да се предлагаат и тестираат иновативни сообраќајни
решенија, нови технологии или мерки за планирање на урбаниот транспорот со што ќе се
обезбеди намалување на употребата на автомобилите и намалување на штетните еимисии на
гасови во воздухот. Кога секој од нас би направил макар и мала позитивна промена во
секојдневните навики би се изненадиле колку размислувањето и бирањето на начинот на
транспорт може да влијае врз обезбедување на почиста животна средина, намалена бучава,
подобрено

здравје,

заштеден

семеен,

но

и

државен

буџет.

Велешките извидници втори во државата
Сојузот на извидници на Македонија и извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес како
домаќин во периодот од 17-19.10.2014 год. во
извидничкиот
организираа

центар

“Голозинци“

овогодинешниот

го

Државен

Извиднички Ориентационен Натпревар –
ДИОН 2014. На ДИОН Голозинци 2014 учество
земаа стотина извидници од Велес, Скопје,
Кичево, Охрид и се натпреваруваа во две
категорои РИОН за постари извидници и
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,

спретност. На

ДИОН

игри,

полигон

Голозинци

2014

на
во

Генерален пласман први беа извидниците од ИПО
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“Јадран“. Екипата на постари извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес го
освои второт место, а додека екипата на помлади извидници го освои шестото место. Со
организирањето на Државен Извиднички Ориентационен Натпревар – ДИОН Голозинци 2014,
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ се покажа како добар организитор на ваков вид на
државни извиднички првенства, а исти такви се одржувале и на терените на езерото Младост и
Велес во село Ораовдол и Јасеново. Патролите на велешкот градски одред се задоволни со
постигнувањето на резултатите во рамките на ДИОН Голозинци 2014, а со тоа и понатуму се
докажува квалитетната работа на велешкиот извиднички одред кои е и нај стар во Република
Македонија со 62 годишна традиција
Нова камперска опрема за велешките извидници
Реализирајки ги активностите во рамките на проектот на
извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, финансиран
од FOSE и Европската скаутска фондација на 16.10.2014 год.,
одредот ја докомплетира камперската опрема. Беа набавени
нови шатори од марката McKINLEY тип Flinduka 3. Со оваа
опрема извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес во
целост ги зајакнa своите сместувачки капацитети. Со оваа
опрема може да се сместат дополнителни 20 извидници на терен. Во овој момент градскиот
извиднички одред може да организира логорување на терен со повеќе од 150 извидници.
Покрај оваа опрема велешкиот одред во најскоро време ке обезбеди уште еден гумен чамец.
Нов гумен чамец за извидниците во Велес
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, остварувајки ги
програмските активности предвидени со проектот кој е финасиран
во рамките од FOSE и Европската скаутска фондација, на 20.10.2014
год., набави нов гумен чамец кој што треба да изврши промена во
програмата за работа на одредот, односно следење на потребите на
младите. Овој втор пловен објект исто така ке биде вклучена за
потребите на општинскиот бренд кои го спроведува здружението
Вардарска регата “Гемиџии“, а воедно и двата гумени чамци ке
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биде ставен во служба доколку Општина Велес има потреба во време на елементарни
непогоди. 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 два гумени чамци извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес
во иднина планира да формира две поречански посади, а со тоа и да реализира активности на
вода.
Создадена планинарската патеката “Нова Македонија“
Во целост е обележана и маркирана патеката која ке го носи името “Нова Македонија“, а истата
е 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 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 бележат и маркираат и 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.
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Учество во јавните расправи по нацрт-програмите за работа на Општина Велес во 2015
На 3.11.2014 год.(понеделник) делегација на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ –
Велес во големата сала на Општина Велес
земаа учество на јавните расправи по нацртдокуентите на Општина Велес за 2015
година. Овие јавни распарави беа наменети
за претставниците од урбани и месни
заедници, преставници од областите на
образованието, културата, здравствената и
социјална заштита, како и од здруженија и
фондации (невладини организации, културно уметнички друштва, спортски клубови итн.) и
останати заинтересирани граѓани. Сите присутни имаа можност да ја проследат презентацијата
на нацрт-програмите на Општина Велес за 2015 година, а претставниците на општинската
администрацијата и членовите на Советот на Општина Велес ги слушнаа и забележаа нивните
предлози и сугестии.
Притоа беа разгледани следните нацрт-програми:
1. За уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес за 2015 година.
2. За изработка на урбанистички планови во Општина Велес во 2015 година.
3. За активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој во 2015 год.
4. За активностите на Општина Велес во областа на информатичката технологија (ИТ) во 2015 .
5. За активностите на Општина Велес во областа на заштитата на животната средина во 2015 г.
6. За активностите на Општина Велес во областа на културата во 2015 година.
7. За активностите на Општина Велес во областа на образованието во 2015 година.
8. За активностите на Општина Велес во областа на здравствената заштита во 2015г.
9. За активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита во 2015 година.
10. За активностите на Општина Велес во областа на спорт и млади во 2015 година.
11. За активностите на Општина Велес за поддршка на граѓанскиот сектор во 2015година.
12. За активностите на Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето,
противпожарната заштита и управувањето со кризи во 2015 година.
13. За активностите на Општина Велес во областа на промоција и комуникација со јавноста и
меѓународната соработка во 2015 година.
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Треба да нагласиме дека и за 2015 година извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес се
најде во програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на граѓанскиот сектор во
2015година.
Велешките извидници статисти во “Ослободувањето на Скопје“
Во рамките на снимањето на филмот “Ослободувањето
на Скопје“ во режија на Раде Шербеџија, кое се реализираше
на терените на Велес и Горно Коњари , десетина членови на
извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, учествуваа на
кастингот за избор на статисти во споменатиот филм. Но
само тројца извидници и тоа: Љупчо Кузмановски, Мартин
Трајковски и Никола Ќурчиев беа повикани на снимањето на
неколку сцени од филмот кои се снимаа во Велес и на
терените на село Горно Коњари во периодот од 31 октомври
до 5 ноември.
Велешките извидници први по повод празникот на град Скопје
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, на покана на извидничкиот одред “Браќа
Миладиновци“ од Скопје , на 15.11.2014 год. (сабота), по повод Денот на ослободување на град
Скопје, со петнаест извидници или три патроли од помлади извидници зема 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 извидници во рамките на
натпреварувачккиот

дел

во

категоријата

помлади извидници го освоија првото, второто
и петтото 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.
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Извидниците учесници на почетокот на акција “Ден на дрвото“
Во организација на Министерството за одбрана и покровителство на здружението “Ден на
Дрвото“ и Општина Чашка, а во присуство на Воените Аташеа на странски држави во Република
Македонија и претставници на Сојуз на извидници на Македонија , денес на 22.11.2014 год.
(саабота) во близина на Папрадиште Општина Чашка
започна годинешната есенска акција „Ден на дрвото
засади ја својата иднина“ . Во ова живописно место
стотина садници засадија преставниците на военото
аташе во Македонија, министерот за одбрана Зоран
Јолевски,

градоначалникот

Горанчо

Пановски,Началникот на ГШ на АРМ Горанчо Котски,
пратеникот Илија Димовски, членовите на Сојуз на
извидници на Македонија, мештаните и љубители на природата. Мотото на годинешната
акција е „Стоп за катастрофите“. На денешната акција се вршеше пошумување со зимзелени
дрва, беа Засадени околу 100 садници на површина од околу 1 ха во месноста ,,Анастасова
ливада,,. Првата акција Ден на дрвото се одржа во 2008 година или само една по годината во
која Македонија како резултата на огромен број нан пожари загуби значителен дел од
шумскиот фонд. Седум години потоа резултатите се видливи. Организаторите објавија дека во
наредната недела граѓаните заеднички на површина од 1.107 хектари ќе засадат 4,5 милиони
садници. „Ова е една многу благородна акција каде ја засадуваме иднината и се грижиме
нашата татковина да биде убава и да се заштитиме истот така од климата.Шумите се многу
значајни за иднината на македонија“, рече Зоран
Јолевски, министер за одбрана. „Човек треба да
инвестира во природата, време е да се свртиме кон
неа. Кај нас стеблото е знак на мир и спокој во
нашите земји и семејства. Посакувам Македонија да
го најде својот спокој“, рече Ивица Матешиќ, аташе
од Хрватска. „ Ако денот се познава по утрото, тогаш
се надевам дека акцијата оваа година ќе биде
најуспешна, баш затоа што ние сме среќлии и почнува од кај нас“, рече Горанчо Пановски,
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градоначалник на општина Чашка. Во рамките на делагацијата на Сојуз на извидници на
Македонија покрај Старешината на Сојузот, Огнен Стефановски имаше преставници од ИО
“Браќа Миладиновци“, ИПО “Јадран“ и ИПО “Галеб“ сите од Скопје и пет члена од извидничкиот
одред “Димитар Влахов“ од Велес
Извидничкото движење претставено преку најстариот одред “Димитар Влахов“-Велес
Веќе 62 години извидниците од одредот
“Димитар Влахов“ од Велес, го шират
извидништвото кое есента 1952 година
проф. Петар Петровски го основа. Целта
на формирањето на одредот и тогаш и
денес е иста, да придонесува во развојот
на младите луѓе во достигнувањето на
нивните

потполни

физички,

интелектуални општествени и духовни
можности. Денеска извидничкиот одред може да се пофали со млади извидници кои насекаде
достоинствено го шират извидништвото.
„Давам чесен збор,дека ќе ја запознаам и сакам својата татковина Р.Македонија, дека ќе ја
прифатам духовната реалност и ќе го барам нејзиното потполно значење, дека секогаш ќе им
помагам на луѓето, дека ќе живеам и работам по извидничките закони“ е заклетвата на одредот
Димитар Влахов. Во извидништовото постојат неколку категории кои според возраста на
членовите се категоризирани во развигори, помлади извидници и извиднички, извидници и
извиднички и истражувачи извидници. Во текот на годината сите имаат повеќе активности кои
го отсликуваат работењето на одредот. Во тек е подготовката на „29те Извиднички средби“ и
регатата „Гемиџии“ на која секоја година дел од членството на Димитар Влахов зема учество.
Покрај овие, планирани се и низа активности од меѓународен карактер. Активностите на
извидниците најчесто се случуваат под отворено небо, во природа. За полесно да се
ориентираат, тие користат различни предмети кој секој извидник мора да знае да ги
употребува.Мисијатана

Извидничкиот

одред

“Димитар

Влахов”

е

да

придонесе

во

образованието на младите луѓе низ систем на вредности засновани врз Извидничкиот Завет и
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Закони, да помогне во изградба на подобар свет, каде што луѓето се самоисполнети како
индивидуи и имаат конструктивна улога во општеството.
Се зголемува членството во велешкиот извиднички одред
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, реализирајќи ја својата програма за работа на
за

учебната

2014/2015

година

имаше

планирано и упис на ново членство. Благодарејќи
и на поддршката на Сојузот на извидници на
Македонија и Фондацијата Eric Trust со новата
Стратегија

за

развој

на извидништвото

во

Р.Македонија и преку акциониот план помегу
другото

се

имаше

за

цел

да

се

зајакне

извидничкото движење и да се изгради имиџот за
извидништвото во општеството и да се постигне раст во членството на извидничката
организација. Имплементирајќи ги стратешките задачи и обезбедување на средства и
механизми, Сојуз на извидници на Македонија даде поддршка на извидничкиот одреди
“Димитар Влахов“ – Велес, да организира неколку отворени јавни настани преку кој одретот од
Велес го промовираше и презентираше извидништвото во својата локална заедници, помегу
младите, партнерите и јавноста, а со тоа и ќе регуртира нови членови во извидничката
организација. Во рамките на оваа промоција беа организирани неколку јавни телевизиски
настапи на локалната ТВ Канал 21 и државната ТВ Сител. Воедно беше изработен и спот и
постер преку кои се презентираше извидништвото во Велес. Како резултат на тоа, редовите на
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес се зголемени со повеќе од шеесет нови
регрутирани извидници кои доаѓаат од ООУ “Васил Главинов“ и ООУ “Св.Кирил и Методиј“ од
Велес. Регрутацијата продолжува и понатаму во преостанатите три основни општински
училишта и четирите средни училишта во гардот. Оваа нова генерација на извидници на
7.12.2014 год. (недела) во извидничкиот центар “Голозинци“ во село Голозинци, ќе го даде и
својот свечен извиднички Завет.
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Педесетина велешки извидници садеа на “Ден на дрвото“
Педесетина

извидници

на

извидничкиот одред “Димитар
Влахов“ – Велес , опфанати во
четири

патроли,

своите

водачи

заедно
на

со

патроли

земаа учество на еколошката
акцијата “Ден на дрвото – засади
ја својата иднина 2014“ која се
реализираше под мотото “Стоп
на катастрофите“ . Акцијата се реализираше на на локација м.в. Пуплин (Езеро Младост) и
истата се изведе на површина од 5 хектари. Со учеството на нашите извидници на оваа акција
се придонесе кон создавање на здрава и чиста животна средина за сегашните и идните
генерации. Предходно на покана на Министерството за одбрана и покровителство на
здружението “Ден на Дрвото“ и Општина Чашка, а во присуство на Воените Аташеа на странски
држави во Република Македонија и претставници на Сојуз на извидници на Македонија и
петмина извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес , на 22.11.2014 год. во
близина на Папрадиште Општина Чашка учествуваа на почетокот на годинешната есенска
акција „Ден на дрвото засади ја својата иднина“ . Во ова живописно место стотина садници
засадија преставниците на военото аташе во Македонија, министерот за одбрана Зоран
Јолевски, градоначалникот Горанчо Пановски,Началникот на ГШ на АРМ Горанчо Котски,
пратеникот Илија Димовски, членовите на Сојуз на извидници на Македонија, мештаните и
љубители на природата.
Нова опрема за велешките извидници
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес,
остварувајки ги

програмските активности

предвидени со проектот кој е финасиран во
рамките од FOSE и Европската скаутска
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фондација, покрај набавката на два гумени чамеци кој што треба да извршат промена во
програмата за работа на одредот, на 5.12.2014 год. (петок) се опремени и со сигурносни елеци
за на вода со кои ќе се обезбеди безбедност во активностите на вода. Овој тип на опрема исто
така ке биде вклучена за потребите на општинскиот бренд кои го спроведува здружението
Вардарска регата “Гемиџии“, а воедно ќе бидат ставени во служба доколку Општина Велес има
потреба во време на елементарни непогоди. Со ова се изврши комплетирање на цела посада
која може да одговори на сите потреби за активнсти на вода. Со набавената пловна опрема
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес во иднина планира да формира две поречански
посади, а со тоа и да реализира активности на вода.
Опрема за планинарските патеки
После

бележењето

и

маркирањето

на

патеката која ке го носи името “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
табли, мапи и патокази и истите да се мапираат предвидените рекреативни, пешачки и
планинарски патеки во Р. Македонија извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес ја
донесе и дополнителната опрема која што треба да се постави на маркираната патека.
Опремата се состои во столбови за патокази, информативни табли и мапи со што маркраните
патеки ке бидат по безбедни и пристапни за планинарите од Македонија. Споменатата
опремата која што е добиена од страна на Агенција за промоција и поддршка на туризмот,
одредот од Велес ќе ја употреби и 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 извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес учествува во бележењето и
маркирањето и 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.
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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.
Новите велешки извидници го дадоа извидничкиот Завет
Повеќе од педесет велешки извидници, членови на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ –
Велес, организирани во пет патроли во периодот од 6-8.12.2014 год. во извидничкиот центар
“Голозинци“, учествуваа на зимскиот едукативен бивак со давање на извиднички Завет. Сите
учесници јавно го дадоа Завет и се обврзаа дека ќе запознаваат и сакаат својата татковина
Р.Македонија, дека ќе ја прифатат
духовната реалност и ќе го бараат
нејзиното потполно значење, дека
секогаш ќе им помагаат на луѓето и
дека ќе живеат
извидничките

и работат по
закони.

Покрај

давањето на Заветот, во трите
работни дена извидниците имаа
еколошка акција за пошумување на
извидничкиот центар “Голозинци“ и негово уредување во надворешниот дел, потоа
оргнизиран хајк до село Лисиче, едукативни сесии преку кои членовите дополнително се
запознаа за поставеноста на Сојуз на извидници на Македонија, потоа Светската организација
на извидничкото движење, униформноста во СИМ и за основачот на светското извидништво
Сер Роберт Баден Пауел и културно-забавнапрограма во вечерни часови. Со овој тридневен
бивак со давање на Завет новото членство на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес и
официјално беше примено извидничкото движење и светското скаутско братство. Со ова се
докажува дека извидничката организација во Велес секогаш регрутира и образува млади до 20
години и придонесува 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 меѓународната
заедница.
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Патролна соработка
Членовите

на

женската

извидничкиот
20.12.2014

одред

год.

поречанскиот

“Димитар

(сабота)

одред

патрола
го

“Јадран“

“Видри“

Влахов“-

посетија
во

при

Велес, на

извидничко-

Скопје и

одржаа

меѓупатролна средба на која што извидниците од двата
одреди

разговраа

за понатамошните

заеднички

активности. Во мегудругото извидниците на двата
одреди разговаараа за начинот на водење и работата со
помладите категории, а воедно и планирање на активности за категориите на извидници кои
што пристапуваат во извидничката организација.
И на крај сакаме да истакнеме дека ниедна организац ија не може во денешни услови да
работи без соработка со други организации и институ ции, сметаме дека нашите програмски
активности се широко отворени за нови предлози, без оглед дали тие потекнуваат од
членството, СИМ, училиштата, НВОи од градот и другите здруженија на граѓани и фондации
кои делуваат во Република Македонија. На евентуално можните настојувања за политички
ман ипулации 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
училиштата, спонзорите и државата.

на

На универзалната човекова потреба за дружење, за

чување на природата и што почесто уживање во нејзините благодети, е наша цел која ќе
настојуваме да ја всадиме во свеста на секој

наш извидник. Доколку во тоа успееме,

реализацијата на нашата програма ќе биде ОПРАВДАНА.
Старешина на извиднички одред “Димитар Влахов“
М-р Ангелче Гушев
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