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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ 
ОД ВЕЛЕС ЗА 2021  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 
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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. 
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Вонредно Собрание наСИМ 

Врз основа на одлука на старешинство на СИМ од 14.12.2020 на 31 јануари 2021 
година (недела) во Скопје се одржа вонредното Собрание на Сојуз на извидници 
на Македонија. Вонредното собрание беше организирано согласно мерките и 
протоколите за заштита од Ковид-19. На ова Собрание се избираше Старешина на 
Сојуз на извидници на Македонија. Како кандидат за старешина на СИМ беше 
предложен Бобан Москов член на извидничкиот одред “Браќа Миладиновци“ од 
Скопје. Тој со повеќе од две трети гласови на членовите на Собранието на СИМ 
беше избран за нов Старешина на СИМ. 

На Собранието на 
СИМ беше 
презентирана и 
Програмата за 
работа на сојузот за 
2021 година која 
што воедно беше и 
усвоена од 
делегатите на СИМ. 
Делегацијата на 
извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ 

од Велес беше составена од следните делегати: Ангелче Гушев како старешина на 
велешкиот одред, Благој Ѓоргиевски како началик на одредот додека пак Ненад 
Андревски, Влатко Влахчев, Богдан Маневски и Ване сарагиновски како 
функционери на одредот гласаа на собранието. Јордан Бајрактаров како член на 
велешкиот одред гласаше во името на Началник на Бирото на СИМ. 
 

Ангелче Гушев избран за член на Управниот одбор 
на извидничкиот центар во Охрид 

 
На конкурсот за избор на членови на управно тело на 
Извиднички центар Охрид, се пријавија осум 
извидници од осум извиднички одреди. Мегу 
кандидатите беше и старешината на ИО “Димитар 
Влахов“, м-р Ангелче Гушев. Согласно направената 
евалуација на кандидатите, старешинството на 8мата 
седница на старешинството на СИМ го одбра 
управното тело на ИЦО во состав: 
Ангелче Гушев 
Александар Кекич 
Зоран Шиљковски 
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Јане Илијески 
Миќо Стојановски 
Согласно правилникот на телото, по службена должност како членови на телото ќе 
бидат и директорот на ИЦО и член на старешинството. Мандатот на управното тело е 

во времетраење од три години од денот на донесување на одлуката. 

 
 

По повод Светскиот ден на извидништвото преставување на 5ФМ радио 
 
По повод Светскиот ден на 
извидништвото на локалното 5ФМ 
радио во Велес, старешината на 
извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ – Велес, м-р Ангелче 
Гушев на 22.2.2021 год. 
(понеделник) заедно со еден од 
најмладите членови од одредот 
Катерина Гушева беа гостии во 
утринската програма.Во рамките на 
35 минутниот разговор беше 
разговарано на следните теми: 
– 22 Февруари – Светскиот ден на 
скуатизмот 
– Активности организари со други 
одреди 
– Мегународни активности на 
одредот 
–Средби на извидници – Велес 2021 во септември оваа 
– Активности наменети за локална средина – Општина Велес и Општина Чашка 
– Активности на вода и создавање на поречански патроли во рамките на одредот– 
Проектни активности на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес со 
странски невладини организации 
–Приоритети на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес 
–Заинтересираноста на младите за извидништвото 
– Ревитализација на Извидничкиот центар Голозинци и се што рапсолага овој 
центар 
– Соработката  со братскиот одред “Мија Станимировиќ“ од Ниш – Понатамошни 
планирани активности на одредот и начини на зачленување во одредот. 
Со учеството на старешината и членови на  одредот на оваа утринска програма 
гледачите на повардарскиот регион имаа можност во целост да се запознаат со 
активностите на одредот како најстара младинска организација во Република 
Македонија. 
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23 години братско живеење 
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. 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 понатуму 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 23 години 
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 
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Одржано редовно Собрание на одредот 
На 10.3.2021 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 2020 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 годишно собрание имаше и предложени статутарни измени, а 
беа презентирани и тековните проекти и активности на одредот. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Извиднички одред  
“Димитар Влахов“ доби решение за 

Младинска организација од АМС 
 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес врз 
основа на  Jавниот повик на Агенцијата за млади и 
спорт за упис во регистарот на младински 
организации, организации за млади и младински 
чадор организации на 23.3.2021 год. го доби 
решението со кое се запишува во регистарот на 
младински организации, организации за млади и 
младински чадор организации како МЛАДИНСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА. Со ова извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ од Велес кој постои 69 години и е  
најстара младинска организација во Македонија го 
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потврди сопствениот статус во држава и вооедно продолжува  да ја реализира 
мисијата и тоа  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. 
 
 

 

Извидниците најмасовни на пролетна еколошка акција на здруженијата  
на граѓани и Општина Велес 

 
Десет извидници од 
извидничкиот одред 
 “Димитар Влахов“ и 
други граѓански 
активисти од Здруженија 
на граѓани денеска го 
чистеа просторот околу 
објектот во кој се 
сместени дел од 
граѓанските здруженија, 
што се наоѓа во 

населбата “Дворови“. Во работната ак-ција активистите собраа 22 вреќи од 250 
литри со различен вид на отпад и тоа не само од околината туку  и од просториите 
на објектот.  
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Пролетната еколошка акција за чистење ја организираа во соработка со Општина 
Велес по повод Денот на пролетта и екологијата, што наместо минатата недела, 
на 21 март, поради лошите временски услови, ја реализираа оваа недела. 
 

 

 

Велешките извидници волонтери на еколошка акција 
во Сплит “Зелено, те сакам зелено“ 

На јужните падини на Мосор во близина на Сплит, седумдесет млади од десет 
Европски држави учествуваат на волонтерската еколошка акција “Зелено, те сакам 
зелено“. Моливите и пенкалата се заменија со копачите и мотиките и во првиот 
дел од проектот ке се засадат 1500 садници. И покрај лошиот каменит терен каде 
што се садат автохтоните видови на црн и приморски бор.  
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После садењето младите волонтери се 
организираат во тимови кои паралелно и ги 
наводнуваат,засадените садници. Главната 
цел на проектот е поврзување на младите 
од регионот преку развојот на еколошката 
свест за унапредување на животната 
средина. Оваа еколошка акција е настаната 
како резултат од еколошка акција 
“Боранка“.Помегу седудесете млади од 
десете европски држави се наоѓаат и шест 
извидници од Сојуз на извидници на 
Македонија од кои се и Благој Ѓорѓиев и 
Мартин Голчев од извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ од Велес. 
 

Продолжување на старата извидничка традиција и соработка 
 

На 4.4.2021 во Кавадарци се одржа 
средба со која ќе се продолжи старата 
традиција на соработка помегу Велес и 
Кавадарци и тоа на извиднички план 
помеѓу ИО “Димитар Влахов“ и 
наследникот на стариот извиднички 
одред “Страшо Пинџур“ од Кавадарци, 
извидничкиот одред “Страшо Пинџур – 
Соколи“. На оваа средба се разговараше 
за понатамошното работење на одредот 

од Кавадарци, неговата поставеност и наши заеднички активности. Иницијативниот 
одбор или работното претседателство на ИО “Страшо Пинџур – Соколи“ е 
составен од следните членови и области кои ке ги покриваат во рамките на 
програмското работење на одредот од 
Кавадарци и тоа: Диме Коцевски (култура и 
традиција), Емилија Василева – Ивановска 
(заштита и грижа на животните), Дарко 
Најдов (жаштита на природата), Борче 
Гелов (спорт и рекреација) и Милена 
Соколова (училишна едкација). 
Делегацијата од ИО “Димитар Влахов“ од 
Велес во состав Ангелче Гушев, Благој 
Ѓорчевски и Жаклина Гушева на 
иницијативниот одбор преставуван од Крсте 
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Соколов им подари и литература која што ја има издадено нашиот одред и тоа 
“Водач на патрола“, “Ориентација во природа“, “101 Идеја за Логорување“ , “Бусола 
М-53“, “Предлог проект“, голем број на упатства за реализација на младински 
активности (хендаути), “Патролен дневник“ и Мултимедијални извиднички снимки и 
сл. 
 

Учество на велосипедски крос – “Возењето велосипед е брзо и здраво“ 
На 8.5.2021 год. (сабота) во 
градскиот парк, еколошко 
друштво “Вила Зора“ во 
соработка со основните 
училишта и извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ организираа 
велосипедски крос на кој учество 
земаа повеќе од 30 деца. 
Велосипедскиот крос беше 
организиран под мотото 

“Возењето велосипед е брзо и здраво“. Ограничениот број на учесници беше во 
рамките на почитување на Ковид 19 протоколите. На овој велосипедски крос од 
страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ учество земаа Катерина Гушева, 
Тино Ангелов, Иван Гушев и Благој Ѓоргиев. 
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Младински центар – Велес 
 

Преку проектот Youth4 Veles во 
периодот од  8-9 .5.2021, (сабота и 
недела)  се  организираа 
работилници за основањето на 
Младински центар во Велес 
поради неминовноста од потреба 
за збогатување на културно-
забавниот живот во Велес за 
младите луѓе.  Со двете 

работилници во рамките на овој  проект се даде  придонесе во процесот на 
концептуализирање на услугите и содржините кои треба да се нудат во 
Младинскиот центар.  На работилниците се изврши запознавање на учесниците со 
целите на проектот и идентификување 
на можните активности на Младинскиот 
центар од аспект на целната група на 
млади и мапирање на можни решенија 
за Младинскиот Центар. Во делот на 
мапирањето на можните активности на 
Младинскиот центар во Велес беа 
предложени следните активности: 
Логорување со живот во природа, 
МОБА платформа за младиска само 
помош, Младински рурален туризам – 
можност за самовработување, 
младински театар, Рок концерти, турнири во разни спортови, Маалски еко акции, 
куглана, Игри без граници, водени лудории, јавно говорење, хуманитарни акции, 
едукација на  млади со попречености, младински инфо точки. На оваа средба од 
страна на старешината на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, м-р 

Ангелче Гушев како учесник на 
дводневните работилници,  беше 
презентирани и заклучоците од 
состанокот одржан на (4.03.2021) во 
Агенција за млади и спорт. “Општината 
основа Младински центар, на јавен 
повик избира организација која ќе 
раководи со управувањето на 
Младинскиот центар преку 
финансирање на програма. Општината 
носи одлука врз основа на Законот за 

локална самоуправа и организацијата е должна да поднесува извештај , како и 



13 

 

програма за наредна година. Времетраењето на договорот со организацијата кој 
би управувала со Младинскиот центар, при што по низа предлози се заклучи 
договорите да се склучат на три години со можност за еднострано раскинување од 
страна на општината во случај организацијата да не ја реализира програмата на 
задоволително ниво. Контролата на квалитетот на функционирањето на 
младинските центри ќе се врши од страна на АМС , односно меѓуресорска група 

формирана од страна на АМС. 
(извадок од записникот)“ . 
Проектот  Youth4Veles  e во рамки на 
Иновативните иницијативи-програма 
финансирана од Швајцарската 
агенција за развој и соработка (СДЦ) 
која ја спроведуваат Меѓународната 
фoндација за изборни системи и 
нејзиниот партнер Националниот 
младински совет на РСМ. 
 

 

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ ја прослави својата  
слава Св. “Кирил и Методиј“ 

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – 
Велес, почитувајки ги основните принципи 
на извидничкото движење и оваа годината 
на 23 мај 20201 год. (недела) во 
извидничкиот центар “Голозинци“ 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 Јордан 
Бајрактаров. По богослужбата на 
преставниците на МПЦ беше одреден и 

кумот за идната одредска слава, а тоа е Стефан Петровски. 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 борбата со задачите и предизвиците кои ги носи 
животот. Да биде свето името на Св. Кирил и Методиј ! Честит празник на сите 
Македонци. 
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Годишно Собрание на СИМ 
Врз одлуката на старешинството, 
донесена на 12.05.2021, денес на 
13.06.2021 (недела) се одржа 
редовното годишно Собрание на 
Сојузот на извидници на Македонија. 
Собранието се оддржа онлајн преку 
платформата Zoom, врз база на 
добрите практики од Собранието во 
2020 година. На ова Собрание на СИМ 

се усвои предлог записникот од вонредното собрание во јануари 2021 година, 
потоа годишниот извештај за работата на СИМ (наративен и финансиски извештај) 
и тоа зa Канцеларија на СИМ и Извиднички центар во Охрид.  Собранието го избра 
Марјан Тодев за член во надзорен одбор на СИМ, а Собранието го прими за 
придружна членка во СИМ, извидничкиот одред “Компас“ од Битола. Под тековни 
процеси и активности беа презентирани наредните проектни активности на СИМ. 
На оваа редовно годишно Собрание на СИМ како делегати од извиднички одред 
“Димитар Влахов“ – Велес беа присутни: м-р Ангелче Гушев како старешина на 
одредот, Благој Ѓоргиев како Началник на одредот, потоа Влатко Влахчев, Давид 
Темелковски, Мартин Голчев и Жаклина Гушева како водачи на патроли во 
велешкиот одред и Јордан Бајрактаров како началник на СИМ. 
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ИО “Димитар Влахов“ избран за член на 

Платформата “Младите против насилство” 

Врз основа на објавениот јавен повик за членство во Платформата “Младите 
против насилство”, во рамки на проектот “Платформа за граѓанско образование на 
млади за борба против радикализација (Малдите против насилство)”, проектниот 
тим составен од 5 членови претставници на организациите – Иницијатива за 
Европска перспектива, Нексус – Граѓански концепт од Скопје, Здружението за 
развој и активизам – Аква од Струга и Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) од 
Куманово, врз основа на претходно утврдена постапка, критериуми и услови за 
избор на членки во Платформата, го избраа извиднички одред “Димитар Влахов“ – 
Велес за полноправна членка на платформата. 
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Велешките извидници во ИЦО “Охрид“ 
Врз основа на потребите на Извиднички Центар “Охрид“ во Охрид, 
четири извидници од извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес оваа летна 
сезона ќе бидат во поддршка за потребите на Извидничкиот центар во Охрид. Тоа 
се следните извидници: Богдан Маневски (Боби) – рецепција, Александар Ристов 
(Аце баце) – Кујна, Тино Ангелов – кујна и џубокс и Иван Гушев (Гуше) – кујна и 
џубокс 
 

 
 

Со вклучувањето во работата на нашите извидници во извидничкиот центар Охрид 
се продолжува традицијата на работење и поддршка на на велешките извидници 
на ИЦО Охрид 
 

Велешкиот извидник Давид Темелковски учесник 
на меѓународен камп во Германија 

 
Во организација на Сојуз на извидници на 
Македонија,  дваесет извидници од Македонија  
учествуваат на интернационалниот камп со 
извидници од Франција и Германија .  Кампот се 
организира во периодот од  7 до 15 август оваа 
година и тоа во извидничкиот центар Вестерное 
во близина на Франкфурт. Се работи за 
тринационален камп со извидници Македонија, 

Франција и Германија и кампот е наречен  – “здраво/hallo/sallut“. Камот ќе понуди 
осум дена исполнети со забава, дружење,  извиднички активности и размена на 
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култури.  Во рамките на македонскиот континент е и Давид Темелковски член на 
извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес 

 
 

Учество на “46 меморијал Чика Драги“ 2021 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – 
Велес на покана на извидничкиот одред 
“Мија Станимировиќ од Ниш, Република 
Србија во периодот од 20 до 22 август  2021 
година со пет извидници – зема учество на 
“46 Меморијал Чика Драги“. Овој меморијал 
претставува еден од нај старите и нај 

посетен извиднички собир на 
извидници во Република Србија. 
На оваа манифестациија учество 
заради пандемијата на Ковид 19 
учество земаа ограничен број на 
извидници од Србија, Босна и 
Херцеговина и Македонија. 
Патролите  се натпреварува во 
областа на топографијата и 
ориентацијата во непознат терен. 
Велешките извидници беа во 
состав: Ангелче Гушев, Ненад 
Андреевски, Жаклина Гушева, 
Владимир Ивановски и Катерина Гушева. 
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Честитка за соработката со Мировниот корпус 
На 60 роденден на Мировниот 
корпус и на неговото дваесет и 
пет годишно постоење во 
нашатаземја, Мировнио корпус 
испрати писмена благодарност до 
извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ – Велес. за 
пријателството и соработката за 
сите овие изминати години. 

 
Сакаме да напоменеме дека централната прославата на 50 годишнината од 
постоењето на Мировниот корпус и 15 години од неговото присуство во Република 
Македонија, се организираше во Велес во организација на Општина Велес и 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“. На оваа прослава беше присутен 
тогашниот амбасадор на САД во Република македонија, г-дин Филип Рикер заедно 
со тогашниот Градоначалник на Велес г-нот Горан Петров. 
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69 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 69 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 органи-
зирањето 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 !!! 
 

Консултативна средба со Министерството за образование и наука 
На 27.9.2021 год. (понеделник), старешината на извиднички одред “Димитар 
Влахов“ – Велес, м-р Ангелче Гушев учествуваше на консултативна средба во 
однос на активностите и работата на службеникот за млади во рамки на 
Министерството за 
образование и наука.На 
средбата, се разговараше 
за предлозите кои ние ги 
имате за координирање, 
спроведување и следење 
на прашања од интерес на 
младите во делокругот на 
надлежностите на 
министерството. 

 



20 

 

Реализирани XXXV Средби на извидници – Велес 2021 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес одбележувајќи го 69 годишното 
постоење на одредот во Велес и Република Македонија и 70 години извидништво 
во Велес и Денот на востанието на Македонија, во периодот од 10-11.10.2021 год. 
во извидничкиот центар “Голозинци“ ги организираше јубилејните 
традиционалните 35-ти Средби на извидници Голозинци – Велес 2021. Поради 
здравствените протоколи Старешинството на одредот програмските активности на 
овие средби ги насочи само кон одредското членство со реализација на 
едукативни работилници и тим билдинг. На овие средби учествуваа извидници од 
Велес и Чашка членови на нашиот одред. 
 

 

 
Учество на регионална инфо сесија 

Регионалната канцеларија за 
младинска соработка (RYCO) и 
локалната канцеларија во Скопје 
подржана од Мисијата на ОБСЕ во 
Скопје, организираше инфо-сесијата 
преку која се запознавме со работата и 
тековните проекти на Регионалната 
канцеларија за младинска соработка 
(RYCO). На оваа средба што  се одржа 

на 11 ноември 2021 (четврток) во Општина Велес, учество зема старешината на 
извиднички одред “Димитар Влахов“, м-р Ангелче Гушев. 
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Во рамки на настанот, беа претставени целите, мисијата, активностите и тековните 
проекти на организацијата RYCO во кои младите од различни локални заедници 
можат активно да се вклучуваат. За време на настанот учесниците имаат можност 
и лично да го запознаат младинскиот претставник во RYCO, со кого директно 
можат да разговараат за потребите на младите, за можностите на младите во 
различните локални заедници, како и да споделат искуства од претходни 
младински размени и придонесот 
кон нивниот личен развој и кон 
заедницата. Исто така, ќе имате 
можност да се запознаете со 
работата на Мисијата на ОБСЕ 
во Скопје, како и со работата на 
Агенцијата за млади и спорт. На 
средбата воведнo обраќање 
имаше  Јасмина Тодоровска-
Митева, национална програмска 
офицерка во Мисијата на ОБСЕ 
во Скопје , потоа шеф на 
локалната канцеларија на RYCO 
во Скопје Владимир Ѓорѓевски и претставниците од Агенцијата за млади и спорт. 
 
 

Нови три извиднички инструктори во Велес 
Во периодот од 11-12.и 18-19.12.2021 год. во просториите на старо матично во 

Скопје во организација на Сојуз на 
извидници на Македонија се 
организираше Инструкторската школа – 
WOOD BADGE обука, на која што учество 
земаа триесетина извидници од одредите 
од Македонија. Оваа WOOD BADGE обука 
приоритетно беше организирана за 
старешините и началниците на одредите 
од Македонија. 
На оваа обука беа обработени следните 
теми: 
-Основи на извидништовто – Извидничка 
ДНК 
-Извиднички метод 
-Организирање на извидничка активност 
-Животен циклус на возрасните во 
извидништвото 
-Политика за заштита на младите во 
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извидништвото 
-Вештини за комуникација – решавање на конфликти во организацијата 
-Управување со проекти во организацијата 
-Презентирање на можни проекти и динамика за подготовка 
-Управување со тимови во организацијата, тимска динамика 
-Мотивација на волонтерите 
-Планирање на програма за работа на единиците – годишна програма 
-Вештини за презентација 
-Раст на организацијата 
-Набљудување и оценување на програмата на извидничката единица 
-Структура на извидничката организација, права и обврски 
Од извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес учество земаа: Иван Гушев, Тино 
Ангелов и Мартин Голчев 
 

Јавна расправа за проектот „ReLOaD2“ 
На 20.12.2021 год. (понеделник) во 
големата сала на Општина Велес се 
одржа Јавна расправа со 
претставници на здруженијата на 
граѓани за проектот „ReLOaD2“ – 
Регионална Програма за Локална 
Демократија во Западен Балкан, 
финансиран од Европската Унија. Во 
наредните три години, Општина 

Велес ќе учествува во овој проект, кој се спроведува од страна на Програмата за 
Развој на Обединетите нации (УНДП). 
Главната цел на проектот е јакнење на партиципативните демократии и 
интегративниот процес во ЕУ на Западен Балкан преку јакнење на граѓанското 

општество со цел истото да 
земе активно учество во 
процесот на донесување 
одлуки на локално ниво. 
Претставниците на Општина 
Велес и на УНДП имаа 
можност преку дискусија со 
заинтересираните 
претставници на невладиниот 
сектор од Велес, на 
транспарентен начин да ги 
дефинираат приоритетите на 

ниво на општина, кои ќе послужат како показатели за понатамошно реализирање 
на проектите. 
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Поддршката преку овој проект ќе го подобри квалитетот на услугите кон 
граѓанските организации, а истовремено ќе ги зајакне и релациите на општината со 
Европската Унија и УНДП. Од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ од 
Велес учесник беше Иван Гушев. 
 
 

Новогодишна честитка од 
Градоначалникот на Општина Велес, г-дин Марко Колев 

 

Претставување на младинската платформа “Хајде !“ 
Од неодамна RYCO ја лансираше младинската платформа „Хајде!“ 
(www.hajde.media) , преку која  сака да ви ги претстави младите од Западен 
Балкан.  Хајде ! платформата беше официјално пуштена  на 8 декември, за време 
на регионалниот Министерски состанок за млади и образование во Тирана. 
Платформата е развиена врз основа на придонесот  на повеќе од 1500 млади  кои 
дадоа важни размислувања за тоа што им треба на младите. Овој  нов дигитален 
медиум и како платформата  е дизајнирана да обезбеди дневна промоција на 
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регионалните младински  соработки, младински искуства, можности и 
споделување на позитивни  приказни. Целта на RYCO е да ги инспирира младите 
луѓе да ги искористат можностите и воедно да ги прифатат. На платформата Хајде 
! на 28 декември 2021 год. (вторник)  се 
организираше Новогодишна средба за 
млади лидери од Западен Балкан.  На 
платформата Хајде !  беа преставени 
сите активности кои беа направени  низ 
целиот регион во изминатите години. Од 
оваа платформа се прави обид на 
повторно  поврзување на  луѓето од 
 Западен Балкан и споделување на 
 искуства, размислувања, знаења, развој на младински врски и соработка. Од 
Сараево, како централна локација, настанот беше  поврзан  со Белград, Скопје, 
Подгорица, Приштина и Тирана. 
На оваа платформа на 8 декември 2021 год. (вторник) учество зема и старешината 
на извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес , м-р Ангелче Гушев. Средбата се 
одржа преку ЗУМ платформата. 

 
 

 

Старешина на ИО “Димитар Влахов“ 

м-р Ангелче Гушев 
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