
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ“   

ОД ВЕЛЕС ЗА 2020 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 на 

8.9.1952 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 и Англија, 10от Светски Мут во Шведска, Инструкторска школа во Бохињ 

Словенија, потоа учеството на Џамбори на интернет - ЈОТИ, Првиот интернационале скаутски 

видео филм фестивал - 22 СВИФЕСТ во Ниш, Ликовната колинија на извидници сликари во 

Ковачица, учество на семинар во Кандерштег – Швајца рија, Будимпешта - Унгарија, Киев - 

Украина, Европската конференција во Прага - Чешка, Националното Џамбори во Германија, 

Ровервеј - Италија и прославата на 100 години посто ење на извидничкото движење во 

Светското во Англија во 2007 на 21 Светско Џамбори и друго. За посебни успеси во работата во 

1971 година одредот е одликуван со "Златен јаворов лист со зраци". За успешно спроведување на 

програмата одредот многупати е одликуван со "Партизански одред", а на 45 годишнината од неговото 

постоење во 1998 година одредот го добива највисокот општинско признание - "9то Ноемвриска плакета". 

На 07.03.1998 година на Свечената седница на нашиот одред се изврши збратимување со ИО "Мија 

Станимировиќ" од Ниш со што се круниса нашето пријателство и успешна соработка. 

  
 
 
 
 

Осми сениорски средби на извидниците од Западен Балкан 
 

Во периодот од 21-23.2.2020 год. во Бања Врујци 
– Република Србија, се организираа осмите 
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. 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. 

 
Делегацијата на СИМ беше составена од 20 
извидници од извидниките одреди “Димитар Влахов“ 
од Велес,“ Јадран “ од Скопје и “Крсте Јон“ од Струга. 
Во составот на македонската делагација од страна на 
извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес беа: 
Ангелче и Жаклина Гушеви, Влатко Влахчев и Ване 
Сарагиновски. 
 

 

 

 



Велешките извидници пошумуваа на терените на езерото Младост 
 

Во рамките на проектот на Сојуз на извидници на 
Македонија насловен како ИЗ(ВИДИ), извидничкиот 
одред “Димитар Влахов“-Велес на 16.2.2020 год. 
(недела) ја организираше иницијативата која што беше 

наречена “Да му 
помогнеме на 
езерото“. 
Програмските 
активности на 
иницијативата 
беше, пошумување 
на опожарените површини на крајбрежниот дел на езерото 
Младост во близина на Велес. На оваа еколошка акција беа 

засаден 1.500 садници од багрем. На активноста учество земаа триесет извиднци членови на 
велешкиот одред и два волонтери на Мировниот корпус.Ова пошумување воедно се 
организираше како дел од програмските активности на одредот по повод Светскиот ден на 
извидништвото – 22 фебруари. Со оваа активност како најстара младинска организација во 
Велес и Македонија ја докажуваме нашата општественат одговорност за која што се залагаме 
сите овие изминати години. 
 

 
 

Во Велес ќе се отвори Младински центар 
 

На покана на Општина Велес, на 29.1.2020 год. (среда) 
извидниците на нашиот одред, Иван Гушев и Тино 
Ангелов  присуствуваа на презентацијата на 
отварањето на Младински центар во Велес кои со 
финансиска поддршка од Владата, преку Агенцијата за 
млади и спорт од денес официјално започна проектот 
за отворање на Младински центар во Велес. 
Отворањето и работата на Младинскиот центар  беа во 
фокусот на првата работна средба во Велес  на која 
присуствуваа градоначалникот Аце Коцевски со 

претставници на Владата, Агенцијата за млади и спорт и Сојузот за младинска работа. На 
денешната средба во Општина Велес присуствуваа и претставници на граѓанскиот сектор и 
медиумите, како и претставници на младите од градот. 

 

 

 
 
 
 
 



Реализирани активности во рамките на проектот 

“Младите носители на промените“ 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес реализирајќи го проектот “Младите носители на 
промените“, успешно ги реализираше планираните активности во рамките на проектот “Младите 
носители на промените“, а беше реализирано: 
 анкетата и нејзината анализа и 

 направен избор на 29 локални кординатори во рамките на проектот. 

Гореспоменатите активности беа реализирани во 29 месни заедници во Општина Чашка и тоа во 
периодот март – април 2020 година. Следејќи ги препораките и мерките на Владата на РСМ го 
подготвуваме и првиот камп за млади кои треба да се одржи во извидничкиот центар “Голозинци“ во 
истоименото село во Општина Чашка. 

 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес се стекна со  

Сертификат за квалитет IASS: 2020-2022 
 

Во периодот од седумдесет годишното 
појавување на извидништвото на 
територијата на град Велес и 68 години од 
формирањето на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ со гордост истакнуваме 
за следното: по предходна анализа на 
позитивни споменувања, како и од 
екстерна анализа од аспект на 
услужливост и доверба, гаранција за 
квалитет на услугите кои ги испорачува 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“-
Велес и неговото позитивно пристапување 
во соработка со трети лица ова здружение 
се стекна со “Сертификат за квалитет IASS 2020 : 2022“. Со овој сертификат извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ – Велес докажа дека во целост го оправдува своето постоење и остварување 
на својата мисија која дава придонесе во образованието на младите луѓе низ систем на 
вредности засновани врз Извидничкиот Завет и Закони, да помогне во изградба на 

подобар свет, каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна 
улога во општеството. Воедно со овој Сертификат се стекнавме и со баркод (технички наречен 
QR Code) кој може да се скенира и да веднаш да се има пристап до издадениот и верифициран 
Сертификат на нашиот извиднички одред. 
 

Арон Хула, волонтер во ИО “Димитар 
Влахов“ 

Арон Хула, е волонтерот на Мировниот корпус кој што 
од 9.12.2019 год. започна со работа канцеларијата на 
извиднидничкиот одред“Димитар Влахов“ од Велес. 
Арон има 27 години и доаѓа од државата Конектикат. Тој 
е припадник на 24 генерација волонтери на 
корпусот.Волонтер на Мировниот корпус во Македонија 
е од септември 2019 год. Првата обука ја има поминато 
во Неготино. Во нашиот одредќе остане до декември 
2021 год. Во првичните разговори со волонтерот и 



препоставените од Мировниот корпус планирано е да активностите на волонтерот се движат во 
насока на проектното работење, барањето можност за набавка на опрема, осовременување на 
извиднички центар “Голозинци“ во с. Голозинци и зголемување на капацитетите на членовите на 
извиднички одрде “Димитар Влахов“. 

 
 

22 години братско живеење 
 

Пред дваесет и две години, на 

7 март во 1998 година на 

свечената Академија одржана 

во Големата сала на Општина 

Велес, а по повод 45 годиш-

нината на извидничкиот одред 

“Димитар Влахов“ – Велес се 

изврши збратимувањето на 

извидничкиот одред “Димитар 

Влахов“ со извидничкиот одред 

“Мија Станимировиќ“ од Ниш – 

Република Србија. Во времето кога на овие простори дејствуваа деструктивни состојби и недоразбирања, 

нашите две извиднички единици се договорија да соработуваат и да работат на унапредувањето на 

извиднчкиот дух, љубовта кон природата и младинските активности. Како одреди и понатаму ги 

надминуваме временските, територијалните и јазични бариери и понатаму без резервно ги 

продлабочуваме извидничките активности, се со цел да го издигнеме на највисоко ниво извидничкото 

братство помеѓу нашите два града Велес и Ниш, нашите две држави Србија и Македонија. Со нашите 

активности во овие 22 години заеднички средби на извидници, школи за обука, смотри и останати 

заеднички одредски активности на братско живеење докажавме дека можеме да ги воспитуваме младите 

на полето на образованието и воспитанието на младите во духот на основните принципи и методи на 

извидничкото движење. 

 
Годишно Собрание на одредот 

 
На 11.3.2020 год. (среда) во големата сала на во Домот на НВО во 
Велес се одржа редовното годишно собрание на извиднички одред “Димитар Влахов“. На 
годишното собрание беа разгледани и усвоени наративниот и финасискиот извештај за работата 
на одредот за периодот на 2019 година, со предходно изјаснување и давање на извештај на 



надзорниот одбор на одредот. По разгледување на наративниот и финасискиот извештај за 
работа беше донесена одлука за формирање на тим кои што ќе работи на 
унапредување на програмата и зголемување на членството на одредот.Старешината на 
извиднички одред “Димитар Влахов“, м-р Ангелче Гушев во рамките на ова изборно годишно 
собрание имаше и предложени статутарни извени, а беа презентирани и тековните проекти и 
активности на одредот. 
 

 

 
Реализирани сите триесет он-лајн предизвици 

Започнувајки од   28.03.2020 год. (сабота) имавме можност да  ги искусиме онлајн извидничките 
активности. Во рамките на триесет дневните предизвици беа реализирани следните он лајн 
активности и тоа: 

 
Предизви
к #1 
Earth 
hour-28 
Март 
Предизви
к #2 
Замок од 
кебиња 
Предизви

к #3 
Кул заштитна маска 
Предизвик #4 
Палачинки 
Предизвик #5 
Маска за 1-ви април 
Предизвик #6 
Магичен вулкан 
Предизвик #7 
Семафор 
Предизвик #8 
Обележувач за книга 
Предизвик #9 
Неделен план на здрава исхрана 
Предизвик #10 
Мини бивак 



Предизвик #11 
Фут- марама 
Предизвик #12 
Физички вежби 
Предизвик #13 
Држач за марама (Woggle) 
Предизвик #14 
Глума 
Предизвик #15 
Оригами 
Предизвик #16 
Знаковен јазик 
Предизвик #17 
Сезнајко 
Предизвик #18 
Брзозборки 
Предизвик #19 
Извидничко бинго 
Предизвик #20 
Велигденски јајца 
Предизвик #21 
Тетра-кукички 
Предизвик #22 
Вселенско летало 
Предизвик #23 
Приказна со сенки 
Предизвик #24 
Шифрирано писмо 
Предизвик #25 
Терариум 
Предизвик #26 
Прва помош и заштита 
Предизвик #27 
Кореографија 
Предизвик #28 
Култура ден 
Предизвик #29 
“Visionboard“ 
Предизвик #30 
Пламен се дига 
 
 
Во рамките на овој триесет дневен предизвик членовите на извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ од Велес Катерина и Иван Гушеви се вклучија во остварување на задолженијата – 
предизвиците. Катерина реализираше 30 предизвици, додека пак Иван реализираше 24 он лајн 
предизвици. . Сите предизвици беа објавени на Instagram, Facebookи тоа преку фан страната на 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес и одредскиот канал на Youtoube. 
 

 



Прославена одредската славата Св.“Кирил и Методиј“ 
 

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, почитувајки ги основните принципи на 
извидничкото движење и оваа годината на 23 мај 2020 год. (сабота) ја прослави одредската 
слава Св. “Кирил и Методиј“ – македонски и сесловенски просветители, со што ја дополнуваме и 
нашата воспитно-образовна дејност како младинска организација. Овогодинешен кум  на 
одредска  слава беше  Ненад Андреевски. По богослужбата на преставниците на МПЦ беше 
одреден и кумот за идната одредска слава, а тоа е Јордан Бајрактаров. Со почита кон 
сесловенските просветители на сите членови на одредот и наши сограѓани од православната 
вероисповест им посакуваме знаење, мудрост и љубов кон науката со што ќе им се помогне во 
борбатасо задачите и предизвиците кои ги носи животот. Да биде свето името на Св. Кирил и 
Методиј ! Честит празник на сите Македонци. 

 

 
Едукативен камп за работа со млади и за млади 

 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ Велес во перидот од 20 до 22.5.2020 год. во извидничкиот 

центар “Голозинци“ во истоименото место во Општина 
Чашка, го реализираше првиот едукативен камп во рамките 
на проектот “Младите носители на промените “. На овој 
камп педесете учесници млади од Општините Велес и 
Општина Чашка и иницијативата на млади за формирање 
на одред од Чашка, во три дена групно поделени (по 20 
учесници на ден) работеа на активности за работа со 
млади и за млади. Покрај ова сите педесетина учесници за 
време на кампот работеа и активности за совладување на 
работни извиднички материјали со што дополнително ќе 

зголемуваат младинските активности при нивното планирање и реалзирање. Од работата на 
младите се создадоа десет пакети на упатсва за планирање и реализирање на младински 
активности. При реализирањето на актвностите во целост се почитуваше и Протоколот за 
организација на работни состаноци, обуки, курсеви и семинари и тоа: времетраењето беше до 6 
часа активна работа , со задолжителна пауза на секои 2 часа. Пред почеток на секоја сесија 
задолжително се известуваат сите учесници дека доколку имаат температура, кашлица или 
отежнато дишење. Бројот на учесници беше ограничен согласно просторот со цел да се 



обезбеди задолжително физичко растојание на учесниците од 1,5-2м, но не повеќе од 30 лица. 
Сите организатори, предавачи и учесници задолжително носеа заштитни маски. Беше 
обезбедено средство за дезинфекција. Активностите се реализираа на отворено. За време на 
паузите немаше групирање на присутните. Предходно беа реализирани активности на проектот 
како што се посета и организирани средби по месните заедници како и избор на локални  
координатори со кои ќе се комуницира и соработува при креирање и реализирање на младински 
активности, а воедно е спроведена анкета преку анкетен прашалник за потребите на младите  и 
нивната улога во Општина Чашка. Долгогодишното функционирање на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ на територија на Општина Чашка преку извидничкиот центар во Голозици 
придонесува со користење на овие методологии за самоорганизирање на младински активности 
и зголемено учество на младите во процесот на носење на одлуки како и зајакната соработка 
меѓу локалните власти и граѓанските организации. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Десет водичи (упатства) за организирање на младински активности 

 
Во рамките на активностите од 
проектот “Младите носители на 
промените“ реализиран од страна на 
извиднички одред “Димитар Влахов“ – 
Велес, од работата на тимовите кои 
функционираа на трите едукативни 
кампови произлегоа и пакетот на 
упатства за реализирање на 
младински активности (хендаути). 
Десетте упатства беа креирани од 
потребата на младите и изработени 
се на следните теми: 
• Сите за еден, еден за сите 
• Што гледаме ? 
• Бивак 
• Да засадиме дрво 
• Борба против алкохолот и цигарите 
• Да ја запознаеме природата 
• Изработка на кукичка за птици 
• Јака желба 
• Одиме на излет 
• Хајк + пловидба + дружење = забава 
 



Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ Велес во 
перидот од 20 до 22.5.2020 год. во извидничкиот 
центар “Голозинци“ во истоименото место во 
Општина Чашка, го реализираше првиот 
едукативен камп во рамките на проектот “Младите 
носители на промените “. На овој камп педесете 
учесници млади од Општините Велес и Општина 
Чашка во три дена групно поделени (по 20 
учесници на ден) работеа на активности за работа 
со млади и за млади. Покрај ова сите педесетина 
учесници за време на кампот работеа и активности 
за совладување на работни извиднички материјали 

со што дополнително ќе зголемуваат младинските активности при нивното планирање и 
реалзирање. Од работата на младите се создадоа десет пакети на упатсва за планирање и 
реализирање на младински активности. Долгогодишното функционирање на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ на територијата на Општина Чашка преку извидничкиот центар во Голозици 
придонесува со користење на овие методологии за самоорганизирање на младински активности 
и зголемено учество на младите во процесот на носење на одлуки како и зајакната соработка 
меѓу локалните власти и граѓанските организации. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Проверка на патеката за Вардарската регата “Гемиџии“ 2020 

Членовите на извиднички одред “Димитар Влахов“ -Велес, 

Ненад Андреевски, Благој Ѓорчевски, Тоше Василевски и 

Лазе Андовски коивоедно се и долгогодишни членови на 

Вардарската регата “Гемиџии“ во периодот од 28 и 

29.6.2020 год., (недела-понеделник) ќе извршат проверка на 

течението на реката Вардар на потегот Велес – Демир 

капија. Оваа проверка се базаира на подготовката на 

патеката на Вардарската регата која што се планира да се 

организира по олабавувањето на заштитните и 

здравствените мерки кои произлегоа од пандемија на 

КОВИД 19. 



Учество на Собрание на СИМ 
 

На 21.6.2020 год. (недела) за прв 
пат во историјата Сојуз на 
извидници на Македонија го 
организираше своето редовно 
годишно собрание и тоа по 
електронски пат на ЗУМ 
платформата – онлајн. На 
Сбранието на СИМ учество земаа 
45 делегати и 15 гости од 
извидничките одреди од 
Македонија ја констатираа 
успешноста на работата на 
сојузот во период од 2019 година, 
ги усвоија годишните наративни и 
финансиски извештаи и разговараа за престојните предизвици и можности поврзани со 
промените кои го носи Ковид – 19. На ова Собрание полноправни членки на Сојузот на 
извидници на Македонија од оваа 2020 година се и ИО „Еквинокс“ од Штип и Извидничко 
Поречански Одред “Сидро“, додека Извиднички одред “Авантуристи“ од Кавадарци беше 
прифатен како придружна членка во наредните две години со кои активно ќе работиме за развој 
на извидништвото во Кавадарци. Делегацијата на ИО “Димитар Влахов“ од Велес беше 
составена од седум челена кој сите директно се вклучија во работата на Собранието, а тоа беа: 
Ангелче Гушев, Благој Ѓорѓиев, Благој Ѓорчевски, Жаклина Гушева, Ненад Андреевски, Влатко 
Влахчев и Благој Јорданов Треба да се истакне дека делегацијана на велшкиот одред се 
вклучија директно на Собранието на СИМ од извидничкиот центар Голозинци. 

 



Јубилејни XXXV Средби на извидници 2020 
 

Почитувани извидници, извидничкиот 
одред “Димитар Влахов” од Велес 
одбележувајќи ја седмата деценија на 
постоење на извидништвото во Велес и 
Денот на Државноста на Македонија, 
Ве поканува на традиционалните XXXV 
Средби на извидници Голозинци – 
Велес 2020. Во периодот од 1975 до 
2020 година, успевaме да организираме 
триесет и пет Средби на извидници од 
кои последните дваесет беа од 
меѓународен карактер. Овие XXXV 
Средби ги организираме повторно на 
тема ориентацијата и топографија, 
сигнализација … игра како метод на 
работа во традиционални от скаутизам 
…. значи дојдете да се дружиме, да 
играме и забавуваме, но и да научиме 
нешто ново.  
 

 
Формирање на извидничка дружина во Општина Чашка 

 
Во рамките на проектните активности “Младите носители на промените“ на последниот 
едукативен камп кои се одржа во периодот од 21 до 23.8.2020 во извидничкиот центар 
“Голозинци“ во истоименото село во Општина Чашка се формираше и извидичката дружина и 
тоа од млади жители на општината. На самиот настан се одржа и прес конференција. Како 
завршна активност која е предвидена со проектот на истата зборуваат и двајца експерти за 
младински прашања Златко Ристов и Жаклина Гушева. 

 

 



 

Креативено-едукативен камп за едукација на младите за нивното вклучување 

во донесување на одлуки и донесување на ЛАП 

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ Велес во перидот од 21 до 23.8.2020 год. во извидничкиот 
центар “Голозинци“ во истоименото место во Општина Чашка, го реализираше вториот 
креативни камп за едукација на младите за нивно вклучување во донесување на одлуки 
едукативен камп во рамките на проектот “Младите носители на промените “. На овој камп 
педесете учесници млади од Општините Велес и Општина Чашка и иницијативата на млади за 
формирање на извидничка дружина во Чашка, во три дена групно поделени (по 20 учесници на 
ден) работеа на активности за работа со млади и за млади и донесување на финална верзија на 
Локалниот Акционен План за млади за Општина Чашка за периодот 2020 – 2022. 
Покрај ова сите учесници за време на кампот работеа и активности за совладување на работни 
извиднички материјали со што дополнително ќе зголемуваат младинските активности при 
нивното планирање и реалзирање. При реализирањето на актвностите во целост се почитуваше 
и Протоколот за организација на работни состаноци, обуки, курсеви и семинари и тоа: 
времетраењето беше до 6 часа активна работа , со задолжителна пауза на секои 2 часа. Пред 
почеток на секоја сесија задолжително се известуваат сите учесници дека доколку имаат 
температура, кашлица или отежнато дишење. Бројот на учесници беше ограничен согласно 
просторот со цел да се обезбеди задолжително физичко растојание на учесниците од 1,5-2м, но 
не повеќе од 30 лица. Сите организатори, предавачи и учесници задолжително носеа заштитни 
маски. Беше обезбедено средство за дезинфекција. Активностите се реализираа на отворено. За 
време на паузите немаше групирање на присутните. 

 

 

Предходно беа реализирани активности на проектот како што се посета и организирани средби 
по месните заедници како и избор на локални координатори со кои ќе се комуницира и 
соработува при креирање и реализирање на младински активности, а воедно е спроведена 
анкета преку анкетен прашалник за потребите на младите и нивната улога во Општина Чашка 
Долгогодишното функционирање на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ на територија на 
Општина Чашка преку извидничкиот центар во Голозици придонесува со користење на овие 
методологии за самоорганизирање на младински активности и зголемено учество на младите во 
процесот на носење на одлуки како и зајакната соработка меѓу локалните власти и граѓанските 
организации. 

 

 

 
 
 



Локален Aкционен План за Млади 2020 -2022 
 

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ реализирајќи го проектот “Младите носители на 
промените“ го креираше усогласен со Стратегијата за млади, Локалниот Акционен План за 
млади за Општина Чашка. Локалнниот акционен план за млади на Општина Чашка е за период 
2020 до 2022 година и истата опфаќа: младинско информирање, младинско учество, локална 
младинска работа – вработување и образование (формално и неформаплно), квалитет на 
живот.Целите, мерките, активностите во ЛАПот се со временска рамка на спроведување за 
период од 2020 – 2022 година. ЛАП от овозможува делување на сите младински органзиации и 
здруженија на граѓани кои делуваат на територија на Општина Чашка преку форми на соработка 
и партнерство со сите локални, регионални и национални, домашни и странски иснтитуции. 
 

 

 

Предложените мерки и акции имаат можност да се реализираат со финансиски средства и 
поддршка од локалната самоуправа, здруженија на граѓани,јавни и образовни инстотуции, 
домашни и странски донатори, фондации и институции од локално , регионално и национално 
значење. Преку целите, акциите и задачите ќе се подобри и овозможи подобар квалитет на 
живот на младите и формите на младинско здружување и вмрежување. 
 

Учество на Младинската онлајн академија 
 

Шест членовите на извидничкиот 
одред “Димиотар Влахов“- Велес 
во периодот 17-20 август 2020, 
земаа учествуваат на Младинска 
академија, која ќе се 
реализираше онлајн. Темата на 
оваа акдемија беше “Слобода на 
изразување“, а преку понудените 
4 модули од кои можеа да 
избираат, учеснците можељ да 
се запознаат со вештини за 



аргументација, онлајн безбедност, креирање на аудио-содржини и пишување на ученички 
трудови. На оваа академија се креираше Младинската декларација, документ за подобрување 
на позицијата на младите во нашето општество, а учесниците можеа да избираат од понудените 
изборни предавања на различни теми од ментално здравје па се до заштита на животната 
средина и технолошки напредоци. 

 

 

Осум велешки извидници волонтери во ИЦО “Охрид“ 

 
 

Врз основа на потребите на Сојуз на извидници на Македонија, за волонтери во Извиднички 
Центар “Охрид“ во Охрид, осум членови на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес во 
периодот од 22.7 до 10.8.2020 год. за потребите на Извидничкиот Центар ќе работат како 
волонтери на следните позиции: 
 
Волонтери за логистика, 
Волонтери за програмски дел, 
Волонтери за одржување и хигиена. 

 



Мудро трошете ја енергија 

 
Целта на   проект “Мудро трошете ја енергијата“  има за цел  подигнање на јавната свест кај 
младте  за заштита на животната средина односно едукација на младата популација и граѓаните 
на Општина Велес и Општина Чашка за штедење и правилно користење на енергијата. 
Проектните активности кои се реализираа со младите  имаат насока на еколошка  енергетска 
едукација на младите на возраст од 10 до 16 години за мудро трошење на енергијата и медумско 
образование на населението за правилно искористување на нергијата. Во проектните 
активности  се организира медиумска кампања за заштеда на енргијата како ресурс кој е доста 
потребен за човештвото. 

Во рамките на овој проект   се 
реализирааше еколошки камп 
 “Мудро трошете ја енергијата“ и 
 советување со работилници со 
деца и млади на возраст до 16 
години и тоа во рамките на  еко 
логор (камп) во  времетраење од 
три  дена каде што младите 
работеа во природа, а воедно се 
креираа и технички се подготвија 
за издавање на  боенка “Деца, 
мудро трошете ја енергијата” и 
едукативна брошура “Приказни 
за енергијата” каде што се 
зборува за корисно 
искористување на енергијата 
(сончева, топлинска, водена и 

сл.). Кампот се реализираше во периодот од 21 до 23 август 2020 год. во извидничкиот центар 
“Голозинци“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учесниците беа поделени во патроли (работни групи) предводени од лидер кој ги даваше 
задолженијата при креирањето на споменатите брошури. Во работните денови на кампот беа 
подготвени и двете брошури: боенката “Деца мудро трошете ја енергијата“   и  брошурата 
“Приказни за енергијата“. Во рамките на овa  да ја преставиме и анкетата која што се 
реализираше во програмските активности. Беа примарно  анкетирани млади од општините 
Велес и Чашка и беа добиени следните резултати: 
 

Анализа  на  анкетен  прашалник 
Направено е примарно анкетирање на 150 лица и добиени се следните резултати: 
Според првото прашање од Анкетниот прашалник “Се залагаш ли да твоите другари се грижат за 
заштедата на енергијата“:се изјасниле редовно 80 лица, многу често 35, ретко 22, а никогаш 13 
анкетирани лица. На прашањето дали си учествувал во некоја еколошка секција во твоето 
училиште одговориле: редовно – 65, многу често – 47, ретко – 36, а никогаш – 2. Дали се залагаш 
за едуцирање на твоите другари за еколошки прашање добиен е следниот одговор: редовно 45, 
многу често 65, ретко 25 и никогаш 15. “Возиш ли велосишпед или пешачиш до училиште 
наместо да користиш превозно средство кое троши нергенси?“ вака одговориле: редовно – 87, 
многу често – 25, ретко 24, а никогаш 14 лица. На прашањето Ги исклучуваш ли светилките во 
твојот дом кога излегуваш надвор? добиени се следниве одговори: редовно 95, многу често 23, 
ретко 18, никогаш 14 анкетари. На прашањето Се залагаш ли за тоа да твоите родители купат 
електирчни уреди кои штедат енергија, добиени се следниве одговори: редовно 75, многу често 
66, ретко 25 и никогаш 16.Дали учествуваш во еколошки акции кои се поврзани со заштеда на 
енергијата одговориле: редовно 35, многу често 87, ретко 36, а никога 8 лица. Во рамките на овој 
анкетен прашалник како додаток е изготвен и анкетен прашалник од забавен карактер и исто 
така беа анкетирани истите 150 лица и се добија следите резулатати: 
На прашањето За кои од следните предмети обично не се потребни батерии, ги добивме 
следните одговори: батериска ламба 8, калкулатор на соларна енергија 123 и електричен нож за 
сечење на овошје 19. Кога е пронајдена првата светилка? се одговорило : незнам 92, минатата 
година – 0, и пред повеќе од 120 години 58.Од каде доаѓа топлата вода во твојот  дом? добиени 
се следиве одговори: од облаците 5, од топлификација 88 и од бојлерот 57.На прашањето Што 
мислиш кој најмногу го загадува воздухот: од камионите одговориле 79, од автомобилите 71 и 0 
од падобраните и параглајдерите. На кој начин најмногу бега топлината од твојот дом, добиени 
се следниве одговори: преку телефон 0, преку прозорецот 150 и преку телевизорот 0. Кој троши  
најмногу електрична енергија, 
вака е одговорено: радиото 78, 
фрижидерот 48 и пеглата 24 На 
прашањето Кој е најбрзиот начин 
да зоврие водата во лоецот? 
одговорено е : 150 да го 
поклопиме лонецот, и по 0 за 
останатите два одговора а тоа се 
да го треснеме лонецот и да го 
налутиме лонецот.Колку тетрапак 
пакувања од млеко можеш да 
наполниш со вода од туш за 5 
минути е одговорено е: за 5пати 
92, 15 пати 45 и 13 лица одговориле за 50пати.На прашањето Ако не дозволиш водата 
непотребно да истекува, можеш да заштедиш 75 000литри вода. Тоа е доволно вода за да се 
наполни….добиени се следните одговори: канта за ѓубре 65, голем камион 23 и базен за 
пливање 62. Од добиените резултати може да се заклучи дека совеста кај децата за мудро 
штедење на енергијата е на задоволително ниво 



68 години – извиднички одред “Димитар Влахов“ 
 

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 68 години. Подготвуваjки 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 !!! 
 

 

Завршен настан со Граѓански Ресурсен Центар за Акциски грантови за 
застапување на локално ниво 

 

Во организација на 
Граѓанскиот Ресурсен 
Центар од Гостивар на 
28.9.2020 год. 
(понеделник) се 
организираше завршен 
настан на грантистите 
од повикот за Акциски 
грантови за 
застапување на 
локално ниво. Настанот 
се организираше 
онлајн на платформата 

ЗООМ со следната агенда. 



• Главни постигања од спроведените грантови и научени лекции 
Презентација на секој од грантистите (времетрање 5-10 мин. за секоја презентација) 
• Насоки и можности за застапување на локално ниво 
 

 

 
Сите седум грантисти имаа подготвено краток опис на трите главни постигања остварени со 
спроведување на нивните проекти каде сбеа преставени постигањата на проектотите,потоа се 
даде осврт како се придонесовте кон решавање/намалување на некој клучен проблем или 
потреба во заедницата. Здруженијата грантисти го преставија својот продонесе кон зголемено 
учество на граѓанските организации и граѓаните во процесите на креирање и носење одлуки како 
и следење и евалуација на јавните политики на локално ниво и зајакнавање на врската со 
граѓаните и со засегнатите страни и нивните справување со КОВИД-19 во рамките на 
реализирањето на проектните активности 
 

 

Во рамките на оваа ЗУМ презентација учество зема Старешината на извиднички одред “Димитар 
Влахов“ – Велес, м-р Ангелче Гушев кој ги презентираше постигањата од реализација на 
проектот “Младите носители на промените“. “Младите носители на промените” е проект 
спроведуван од извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес . Овој проект е добиен во рамки 



на „Граѓанскиот ресурсен центар “ финансиран од Европската Унија а спроведуван од 
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијацијата за демократски 
иницијативи (АДИ) од Гостивар и Медиа Плус од Штип.“ 
 

Изборно Собрание на СИМ 
 

На 4.10.2020 год. (недела) во Скопје 
се одржа изборно Собрание на Сојуз 
на извидници на Македонија. На 
собранието учество земаа 83 
делегати. Поради ситуацијата 
поврзана со Ковид 19, собранието се 
реализираше согласно пропишаните 
протоколи и процедури и истото се 
реализираше на отворено во 
ресторан Гранд Гарден.За работата 
на изборното собрание на Сојуз на 
извидници на Македонија 
по следниот Предлог дневен ред и 
тоа, процедурален дел: 
 

 Отварање на собранието 

 Воведен збор од старешината 

 Избор на работни тела на собранието 

 Работно претседателство 

 Статутарна комисија 

 Верификациона комисија 

 Изборна комисија 

 Предлог дневен ред за работата на 
собранието 

 Други процедурални прашања 
 

 Работен дел 
 
 

1. Усвојување на предлог записник од Редовното 
годишно собрание, јуни 2020 
2. Извештај за работата на старешината 
3. Претставување на кандидатите за старешина и 
старешинство 
4. Гласање на старешина и старешинство 
5. Разно 

 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, 
учествуваше со седум делегати во состав: м-р 
Ангелче Гушев, Ненад Андреевски, Тоше 
Василевски, Жаклина Гушева, Мартин Голчев, 
Влатко Влахчев и Благој Ѓоргиев. 
 



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 ИО “Димитар Влахов“ – Велес                                                           31.1.2021, Велес 

м-р Ангелче Гушев 
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