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Вовед:  

 
Како  најстара и масовна младинска организација, Сојузот на извидници на Македонија во изминатата декада се бореше со 

предизвиците на транзицијата, брзото менување на вредностите кои се прифатени од младите во Р.Македонија и делумно 

задоцни во својот раст и развој.  

Во 2014 година, СИМ од една страна е релевантна организација повеќе од било кога, а од друга страна бројот на членството 

на млади во организацијата децениски стагнира. Во 2014 година, СИМ го прослави својот 60 годишен јубилеј заокружувајќи 

еден времен циклус во кој се едуцирани над 40 000 млади и граден карактерот на десетици генерации.  

Во 2014 година, СИМ брои членство од 1270 млади кои членуваат во 15 Извиднички Одреди покривајќи поголем дел од 

територијата на Р. Македонија.  

Сојузот на извидници на Македонија е рамноправна членка на Светската извидничка организација (WOSM) и како нејзин член 

е активно вклучена во сите процеси на национално,  интернационално и регионално ниво. 

Стратешкото планирање на СИМ е процес кој ќе постави цврсти темели на правецот кон кој ќе се стреми извидничката 

организација во Р.Македонија и како извидништвото ќе изгледа во 2020 година.  
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„Стратегијата 2020“ ќе биде прогресивна и развојна, ќе се стреми кон позиционирање на СИМ како релевантна, модерна и 

атрактивна организација која ќе биде признаена од институциите и ќе нуди квалитетна програма на своето членство. 

Преку стратегијата на СИМ се артикулираат заложбите и енергијата на повеќето тимови и организациони единици кои со  

заедничка работа ги поставија правците на кои во идните 6 години целосно ќе се посветат сите органи на СИМ.  

Во оваа стратегија се поставени основните приоритетни области идентификувани во процесот на стратешкото планирање 

како и деталниот акционен план за периодот 2014 – 2016 година.  

Овој документ се осврнува на:  анализата и предизвиците на надворешната средина, историјата на   извидничката организација,  

улогата на СИМ, визијата, мисијата и долгорочните цели на СИМ, како и вредностите во Р.Македонија, принципите и методите на кои се 

базира работата на  СИМ. 

  

СИМ има знаење и енергија за раст и развој. „Стратегијата 2020“ мора да биде и ќе биде успешна, а тоа ќе го постигнеме 

заедно! 
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Општествен контекст (СИМ во оптшеството)  
 

Како младинска организација СИМ има долга традиција од работа со млади. Како дел од најголемата интернационална 

младинска мрежа СИМ има можност дополнително да црпи непроценливо искуство за работата со младите и 

едукативниот аспект на извидничката организација.  

Како најбројна младинска организација СИМ има огромна одговорност да се посвети на сите сфери во општеството кои 

ги засегаат младите во Р. Македонија со посебен акцент на подобрување на неформалното образование, промовирање 

на конструктивност и вклученост и општествена одговорност. Неформалното образование спроведувано од 

извидничката организација во денешното современо општество треба да одговори на потребите на младите и да го 

потикне нивниот целосен развој низ едукација во здрава и сигурна општествена средина. Имајќи го во предвид 

турбулентното општество и постојаните брзи менувања на потребите и вредностите оваа задача воопшто нема да биде 

лесна. За да се одговори на овој предизвик е потребна силна, посветена организација која поседува квалитетна модерна 

и атрактивна програма и мотивирани добро обучени водачи и младински работници. 

Во текот на 2013 година Сојузот на извидници на Македонија спроведуваше истражување за потребите на младите при 

што се добија релевантни информации за проблемите, потребите и аспирациите на младите во Р.Македонија.  
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За да одговори на предизвиците идентификувани од младите во општествен контекст, пред се СИМ треба да се изгради 

и постави на нивото на задачата со цел да биде сервис на извидничките одреди и младите.  

Младите го прифаќаат граѓанскиот сектор и неформалното образование  како одличен начин за напредно организирање 

во корист на младите, но постои перцепција дека истиот не е инклузивен за широката популација млади и дека многу 

мал процент од младите се дел од граѓанскиот сектор. Поради тоа, постојано е посочувано дека граѓанскиот сектор 

треба повеќе да се насочи кон теренска работа и креирање свест кај незаинтересирани млади наместо да функционира 

само по основ на временски и акционо ограничени грантови. И покрај големиот број на здруженија во граѓанскиот 

сектор сепак кај младите преовладува перцепија дека само мал дел од нив навистина и мерливо во континуитет работат 

за интересите на младите. Според нив, овој проблем ги оттргнува младите од граѓанскиот сектор притоа создавајќи 

алиенација и недоверба, состојба за која младите посебно беа загрижени и за која сметаат дека доколку се промени 

значително ќе се подобрат можностите за организирање на младите за остварување на нивните цели. 

Сумирајќи ги воедно и бројните истражувања на останатите невладини организации дополнително се добиваат 

поразителни и алармирачки податоци за опшествениот статус на младите.  

На тој начин младите се пасивни, апатични, сметаат дека неможат многу да променат во општеството и половина од 

младите се гледаат себеси надвор од Р.Македонија во блиска иднина.  
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Сумирајќи ги податоците евидентно е дека работата на извидничката организација е многу релевантна и потребна. 

Искуствата на извидничката организација ги адресираат проблемите и потребите на младите и во иднина треба уште 

посилно да се работи кон развој на извидничката програма и организација со цел што е можно повеќе млади да бидат 

опфатени со бенефитот на извидничкото движење. 
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Процес на стратешко планирање  

Процесот на стратешко планирање за „Стратегијата 2020“ започна во текот на 2013 година. Во текот на една година се 

организираа повеќе средби и активности како и консултациски процес кои  завршија со формирање на овој стратешки 

документ. Стратешкото планирање ги опфати следниве фази :  

 - Формирање на Стратешки тим во Канцеларијата на СИМ; 

- Разгледување на Стратегијата на СИМ 2005 – 2011 година и анализирање на сработеното, слабите страни и позитивните 

резултати;  

- Организирање SWOT  анализа; 

- Организирање на викенд настан – Стратешко планирање на СИМ (Одредување на стратешките приоритети, 

ревидирање на визијата и мисијата на СИМ); 

- Посета на извидничките одреди во Р.Македонија; 

- Консултациски процес за коментирање на содржината на „Стратегијата 2020“; 

- Консултации со експерти во специфични сегменти на стратегијата;  

- Финализирање на документот; 

- Разработка на детален акционен план за наредните три години; 
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Мисија на Сојузот на извидници на Македонија   

"Мисијата на Сојузот на Извидници на Македонија е да придонесе во образованието на младите луѓе, низ систем 

на вредности засновани врз Извидничкиот Завет и Закони, да помогне во изградбата на подобар свет каде што 

луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна улога во општествотo" 

 

 

 

Визија на Сојузот на извидници на Македонија 

“Сојузот на Извидници на Македонија е релевантна, атрактивна и самоодржлива организација која обединува 

млади луѓе преку современа прогресивна програма која ги исполнува општествените потреби на младите во Р. 

Македонија и го гради нивниот карактер врз база на позитивните извиднички вредности и приципи.” 
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Целна група 

Извидничката организација традиционално со години ја  цели својата програма и делување врз децата и младите на 

возраст од 7 до 29 години.  Во наредните години СИМ ќе се посвети на оваа таргет група опфакајќи го периодот на развој 

на децата со  почетокот во основното образование, нивната адолесценција и периодот во високото образование и 

транзицијата на пазарот на трудот.  

 
Долгорочни цели на извидничката организација во Р.Македонија: 

 Стабилна и самоодржлива организација; 
 Организација која нуди уникатна современа и квалитетна програма на младите; 
 Организација која обединува и промовира волонтерство и активизам; 
 Препознаена организација од државните институции; 
 Водечка младинска организација во Р.Македонија; 
 Организација силно вмрежена со интернационални организации;  
 Организација која ги решава проблемите на младите и се грижи за нив; 
 Организација со потполна доверба и квалитетен имиџ кај широката популација; 
 Организација која е водечки инициатор за позитивни промени во опшеството; 

Организација која е основен партнер на владата и нејзините агенциии при спроведувањето и креирањето на младинските 

политики. 
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Клучни активности преку кои ќе се постигнат стратешките цели:  

 Неформално образование на млади преку практикување на извидничкиот метод; 
 Работа и образование преку забавна и атрактивна програма со активности базирани во природна средина кои придонесуваат врз 

интелектуалниот, физичкиот, духовниот и емотивниот развој кај секоја индивидуа; 
 Создавање активна и конструктивна младина; 
 Оспособување, зајакнување и поттикнување на младите;  
 Промовирање на извидничката организација како организација носена од  „добри вредности„ и наметнување на СИМ на опшеството 

како организација препознатлива по ваквите вредности; 
 Посветеност и активирање во развојот на заедницата на локално и национално ниво;  
 Соработка и партнерство со мегународни, регионални и национални организации и институции; 
 Соработка и заедничко делување со Националниот Младински Совет и организациите членки. 

  

  Вредности на Сојузот на извидници на Македонија  

 Добри односи; 
 Тимска работа; 
 Доверба 
 Транспарентност и отчетност;  
 Истрајност и посветеност; 
 Чесност и солидарност; 
 Оптимизам и иницијативност; 
 Прогресивност и реалност. 
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

Во текот на изготвување на статегијата Извидништво 2020 беа идентификувани четири стратешки области 

  

 

Во наредниот сегмент од оваа стратегија секоја од стратешките области е објаснета сегментирана на стратешки цели и стратешки задачи, а на крајот од овој документ секоја 

од стратешките задачи е вметната прецизно во детален акционен план за имплементација на стратегијата „Извидништво 2020“. 

 

 

 

 

 

 

 



1.Стратешка област – Младинска програма 

 

 

 

2.Стратешка област – Обука на кадри 

 

 

3.Стратешка област – Раст и развој 

 

 

 

4.Стратешка област – Имиџ и односи со јавност 
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Стратешка област – Младинска програма 

Обновувањето на младинската програма на извидничката организација во Р. Македонија ќе биде еден од клучните 

приоритети во наредните 6 години. Динамичноста на општеството и постојано менливите трендови силно влијаат на 

релевантноста, атрактивнсота и оправданоста на активностите кој ние ги нудиме како извидничка организација на 

младите. За извидничката организација да остане најбројното младинско движење и да биде сеуште релевантно, 

потребно е постојано да се менуваме, евалуираме и запрашаме дали она што ние го нудиме на младите е вистинското 

што е потребно, како да ги пресретнеме нивните потреби како извидничките активности да бидат атрактивни и да 

привлекуваат нови извидници, а сепак активностите да се релевантни, да се темелат на извидничките приципи и 

вредности и во целост да го користат извидничкиот метод.  
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Програмата по која работат одредите во Р. Македонија низ текот на стратешкото планирање и во самата анализа беше 

оценета како застарена, помалку релевантна и немодерна за членството и младите во Р. Македонија. Дополнително 

различниот пристап кон нејзино имплементирање создава јазови и самите водачи не целосно ја разбираат и следствено 

имплементираат истата. Водејќи се од неколкуте сложени потреби Сојузот на извидници на Македонија во наредните 

шест години силно ќе се посвети на обновување и ревидирање на својата програма со цел да се модернизираат 

активнсотите кои ги нуди извидничката организација во Македонија. Дополнително, со цел на водачите кои што се 

клучните индивидуи при спроведувањето на програмата, да им се овозможи целосна поддршка при имплементацијата 

на програмските активности ќе се изготват прирачници, литература, модерни ознаки и реквизити кои ќе ја поттикнат 

прогресивноста во програмата преку добро спакувана и осмислена симболичка рамка и атрактивни предизвици за 

младите.  Програмата ќе се гради при постојана консултација со експерти со што ќе се осигура зачувувањето и 

оправданоста во поглед на педагошкиот аспект и целите за поттикнување на развој кај младите преку програмата во 

која учествуваат.   

Членството ќе добие современа литература посветена на програмата, атрактивни активности поделени по возрасни 

категории, а прогресивно и симболички надоврзани со што ќе се заокружува еден најсовремен образовен циклус на 

неформално образование. Програмата ќе биде препознатлива, своевиден бренд и признаена од сите релевантни 

институции до 2020 година. 
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Стратешка област – Младинска програма 

 

Стратешка цел    Стратешки задачи 

Осовременување на 

младинската програма на СИМ 

 

Ревидирање на постоечката програма; 

Организирање Форум за Програма; 

Организирање на Форум за родова еднаквост; 

Организирање на Форум за добри практики на ГО кои работат на неформално 

образование за млади;  

Формирање на тимови за изработка на програмски активности по категории; 

Ревидирање на системот на вештарства; 

Пилот имплементација и мониторинг на новата програма; 

Креирање и ревидирање на ознаките за стекнати нивоа и вештини; 

8Изработка на публикации и 

материјал за поддршка на 

имплементацијата на 

програмата 

Формирање на тим за изработка на публикации; 

Професионални консултации за изработка на публикациите; 

Состаноци за развој на публикаците и алактите; 
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Воспоставување достапност на публикациите за сите млади во Р.Македонија; 

Пилот тест; 

Соработка и советување со одредите; 

 

Воведување на Извиднички Куп 

 

Изработка на систем за вреднување ; 

Формирање на Тим за спроведување;  

Пилот година со извиднички куп; 

Воведување на нови 

атрактивни активности на 

национално ниво 

 

Организирање на редовни национални летни кампови на 2 години; 

Организирање на редовни национални зимски кампови на 2 години; 

Воведување на традиционален 5 дневен хајк;  

Воведување на дводневен традиционален хајк Водно – Матка; 

Организирање на годишни форуми за дебата (ровери); 

Воведување на поречански активности – Воден месец; 
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Признавање на младинската 

програма од страна на МОН 

 

 

Проверка на постоечките легислативи; 

Состанок со МОН; 

Чекори кон сертифицирање на програмата; 
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Стратешка област – Обука на кадри 

 

Постојаното осовременување на обуките, тренинизте и сите активности кои имаат за задача да ги оспособат нашите 

членови,  да спроведуваат, осмислуваат и поддржуваат извидничка активност или процес е есенциален сегмент во 

стратегијата „Извидништво 2020“ и клучен предуслов за успешноста на извидничката организација во Р. Македонија. 

При анализата и стратешкото планирање беа идентификувани неколку точки во моменталната состојба од аспект на 

обуката на кадри во кои Сојузот на извидници на Македонија ќе се посвети во наредните шест години: 

- Моменталниот тренинг систем е застарен, истиот треба да се ревидира осовремени и прошири. Тренинг системот 

е целосно традиционален и затворен во поглед на останатите грагански организации. Чувството за посебност и 

идентитет би требало да се задржи во нов современ и прилагоден тренинг систем кој ќе ги задоволи потребите 

на организацијата и младите; 

- СИМ треба да нуди обуки од најразлични сегменти кои ќе се организираат редовно и со постојан висок квалитет; 

- Осовременување на симболиката со цел постигнување на атрактивност и модерен имиџ и идентитет кој е 

позитивно прифатен и од општетвото; 
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- Прилагодување и градење целосна кохезија во обуката на кадри за имплементирање на новата програма, 

унифицирање на обуките и сертификација на истите; 

- Препознаеност и признаеност на обуките во извидничката организација од релевантните институции во Р. 

Македонија;  

- Креирање на pool на тренери кои ќе бидат главниот капацитет на комесариатот за обука на кадри, а 

дополнително СИМ ќе нуди и outsourcing услуги; 

- До 2020 година, Сојузот на извидници на Македонија ќе има ефективен тренинг систем со детално прецизирана 

матрица која ќе се користи за оспособување на извидниците до добивање степен на обука или одредена 

функција. Сојузот на извидници на Македонија ќе организира модерни и современи тренинзи со кои ќе ги 

оспособи своите членови со вештините на 21 век, ќе организира обуки во кои ќе се зачува традицијата, 

извидничкиот метод и принципи. Обуките ќе бидат редовно организирани и пристапни за сите, а верификувани 

од државниот образовен систем со што ќе имат легитимитет и релевантност за младите. 
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Стратешка област – Обука на кадри 

 

Стратешка цел    Стратешки задачи 

Осовременување и 

ревидирање на тренинг 

системот на СИМ 

 

Форимирање на Тим за ревидирање на тренинг системот и комплетирање на 

тренинг комесариатот на СИМ; 

Организирање форум за обновуување на тренинг системот на СИМ; 

Ревидирање на забелешките на тимови за изработка на насоките за тренинг 

моделот; 

Изработка на опис и задачи за секоја од обуките во матрицата на новиот тренинг 

сиситем на СИМ; 

Усогласување на тренинг сиситемот на СИМ со Младинската програма на СИМ; 
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Изработка на публикации и 

материјали за поддршка при 

спроведување на тренинзите 

Формирање на тим за изработка на насоките и публикациите; 

Истражување на странски литератути и концепти; 

Публикување на насоки за организирање на клучните обуки од ревидираниот 

систем за обука на кадри на СИМ; 

 

Воведување на Недела на 

едукација и Академија за 

вештини 

 

Градење на концепт за организирање на неколку обуки во една седница од 

различни области; 

Градење на он лине систем за искажување интерес и пријавување на обуки; 

Организирање на редовни годишни недели на едукација во кои ќе бидат 

опфатени обуките кои се барани од членството и потребни на СИМ; 

Обука на постоечките кадри и 

новите кадри по новата 

програма на СИМ, 

синхронизација и адаптација 

 

 

Организирање на обуки во согласност на потребите на новата програма на СИМ; 

Советување со водачи на одреди и нивно запознавање со новата предлог 

програма;  
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Признавање на тренинг 

системот и сертификатите  од 

МОН 

 

Истражување на постоечките легислативи; 

Истражување на добрите практики од Националните Асоцијации членки во 

WOSM; 

Остварување на состанок со МОН и МТСП; 

Лобирање и превземање на чекори кон признавање на тренинг системот и 

сертификатите изадени од СИМ; 

Следење на заложбите за признавање на неформалното образоване и 

вклученост во процесите.  
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Стратешка област – Раст и развој 

Извидништвото во Р. Македонија до 2020 година ќе расте и вклучи над 2000 нови млади членови, извидништвото ќе 

допре до сите градови во Р. Македонија, а нови одреди ќе се отворат и во руралните средини каде извидништвото ќе 

нуди едукација за над 3000 млади. Јасно е идентификувано во анализата и стратешкото планирање дека извидничката 

организација е потребно да се отвори и да допре да младите. Децениската стагнација треба да се надмине и 

асоцијацијата да почне да расте преку нудење современа содржина и атрактивни можности за младите. Сепак за да 

расте извидничката организација покрај потребата од современа програма и квалитетен модул за обуки истата 

потребно е да ги зајакне своите капацитети и да се развие во самоодржлива организација со стабилна финансиска 

основа и со логистички и просторни капацитети кои ќе одговорат на потребите на извидништвото во Р. Македонија.  

Сојузот на извидници на Македонија во наредните шест години силно ќе се посвети кон развојот на своите институции, 

постигнување финансиска самоодржливост и ослободување од зависта од проектно работење, но истовремено 

интензивирање на истото.  За развој на извидничката организација  потребно е да се создадат цврсти соработки со 

државните институции, граѓанскиот сектор и интернационалната заедница. До 2020 година ќе се отворат нови центри 

за обука и спроведување на активностите на извидничката организација и одредите, а ќе се осовремени Извидничкиот 

Центар во Охрид кој до 2020 година ќе претставува  ресурс кон постигнување на самоодржливоста на организацијата.   
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Следствено на потребите за развој и нудење квалитетен сервис на извидничките одреди, бројот на професионално 

ангажирани лица во СИМ ќе се зголеми до најмалку 5 вработени до 2020 година. Канцеларијата ќе добие нов соодветен 

простор и техничка поддршка која ќе овозможува најсовремено функционирање и поддршка на одредите и 

извидничките активности.  

Извидничката организација ќе работи кон поддршка на одредите и своето членство преку нудење на програми и 

поддршка на активностите на младите, поврзувајќи ги младите со донаторската заедница и градење структурен дијалог 

со локалните власти, но и на национално ниво со што ќе го позиционира својот став како важен и релевантен. 

За имплементирање на специфичните стратешки задачи ќе се формираат тимови кои ќе осигураат успех во 

постигнување на стратешките цели во поглед на раст и развој на извидничката организација во Р. Македонија. 
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Стратешка област – Раст и развој 

 

Стратешка цел    Стратешки задачи 

Формирање на нови одреди Креирање на тим; 

Изработка на прирачник за отварање на нови одреди; 

Организирање на Извиднички Караван и фокус групи; 

Посета на згаснати одреди; 

Организирање на извиднички клубови во училишта (пилот); 

Вмрежување на младите и поттикнување кон здружување во извидничка 

единица; 

Ревидирање на постоечката 

структура на СИМ 

Истражување на добри практики; 

Воведување на квота за застапеност на млади во органите на СИМ; 

Предлог промени до релевантните органи; 
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Зголемување на бројот на 

вработените во канцеларијата 

на СИМ 

Истражување на потребата за нови вработени; 

Систематизација на работни места во канцеларијата на СИМ; 

Изработка на проектни апликации кој ќе ги опфакаат работните задачи од 

систематизацијата на работните места; 

Имплементација на проектот и вработување на лице кое го координира истиот; 

Ревидирање и реорганизација на работните обврски и време на директорот на 

Извидник ДООЕЛ кон постигнување поголема ефективност во работата; 

Комплетирање на Бирото на 

СИМ 

 

Објавување отворен повик; 

Регрутација; 

Повик за надворешни соработници и волонтери; 

Организирање на тим билдинг;  

Осовремување на менаџментот 

во извидничките центри 

 

Формирање на работна група; 

Изработка на бизнис и развојна стратегија;  
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Нова канцеларија на СИМ и 

опремување со логистичка и 

техничка опрема 

 

Идентификување на можните просторни решенија; 

Лобирање за добивање на простор и уредување на истиот;  

Изработка на проектна апликација за административен грант; 

Изготвување на резервен план за изнајмување на канцелариски простор и 

изнаогање на финансиски средства за истиот; 

Поддршка на одредите и 

членството 

Креирање на веб платформа за промоција на младинските и одредските 

иницијативи и проекти и поврзување на нив со донаторската заедница; 

Поддршка на младинските извиднички иницијативи; 

Поврзување на извидничките одреди од Р. Македонија со одредите од 

странските држави со цел потикнување на соработката и прибирање донации во 

опрема.  
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Извиднички Центар Охрид Изработка на веб страна на центарот; 

Уредување на центарот во извиднички дух; 

Промоција на волонтерски можности во центарот; 

Нудење извиднички програмски екскурзии за образовните институции; 

Систематизација на работните места и преструктуирање на истите во 

волонтерска работа од извидниците од Р. Македонија; 

Понуда за извидничка програма во ИЦО; 

Организирање на интернационален  камп кој трае во текот на целото лето и 

понуда за извидници;  
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Соработка и делување на 

интернационално ниво 

Организирање на средба на сениори на рамки на Југо – Источна Европа 

Хостирање на состанок на Европскиот Извиднички Комитет; 

Кандидирање на претставник на СИМ во изборите за избор на членови на 

Европски Извиднички Комитет; 

Кандидирање на претставнк на СИМ во изборите за избор на Младински 

Советник на Светскиот Извиднички Комитет; 

Организирање на Европски извиднички настан во Македонија; 

Соработка и делување на 

национално ниво 

Организирање на структурен дијалог на локално и национално ниво помеѓу 

младите, одредите и локалните – националните засегнати страни; 

Посветување и поддршка на работата на Националниот Младински Совет на 

Македонија и учество во истата; 

Остварување на партнерство со Агенцијата за млади и Спорт и релеавнтните 

институции; 
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Стратешка област – Имиџ и односи со јавност 

 

Извидништвото во Р. Македонија сеуште е недоволно познато на пошироката јавност, а особено кај младите. Сликата 

која јавноста ја има за извидништвото е доста различна и со измешани перцепции. 

Добриот имиџ е предуслов за препознаеност и позитивно прифаќање на извидничката организација. Визуелната појава 

од една страна и начинот на кој се презентира извидништвото во Р. Македонија и изборот на каналите преку кој ќе се 

врши истото е исклучително важен елемент за развој на извидништвото. 

Во наредните  6 години извидничката организација значително ќе се посвети да го подобри својот имиџ во општеството 

преку модернизирање и креирање на позитивен и модерен брендинг кој лесно ќе допира до младите со што ќе ги 

привелекува во организацијата. Дополнително преку изградениот бренд родителите, партнерите и институциите ќе ја 

гледаат извидничката организација во вистинското светло како национална младинска организација која е современа 

и обединува илјадници млади преку неформална едукација.  
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Ребрендирањето на СИМ ќе засегне многу вообичаени практики и навики, униформите, начинот на комуникација со 

јавноста, ознаките, промоцијата итн Преку новиот визуелен пристап извидничката организација ќе се наметнува со 

својот современ и атрактивен изглед.  

За постигнување на стратешките задачи конкретни тимови ќе бидат изградени и обучени, специфични активности ќе 

бидат организирани со кои извидништвото ќе се донесе и наметне на јавноста со професионално изградена порака.  

До  2020 година извидничката организација ќе биде препознаена од широката јавност во Р. Македонија, а особено од 

младите како атрактивна и современа организација во која е предизвик да се членува.  
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Стратешка област – Имиџ и односи со јавност 

 

Стратешки цели    Стратешки задачи 

Ребрендирање на СИМ 

 

Ревидирање на моменталниот имиџ и бренд; 

Воведување нови сегменти во согласност со новата програма; 

Дизајн и брендинг на нова униформа; 

Официјален брендинг партнер; 

Отварање на он лине продавница; 

Промоција на СИМ Изработка на стратегија за комуникација; 

Именување на ПР лице; 

Изработка на промотивни видеа; 

Организирање извиднички флеш мобови; 

Извидничка емисја на Национална телевизија; 

Извидничка рубрика на радио; 



36 

Организирање на Извиднички Караван; 

Организрање на извиднички фестивал; 

Промоција во училиштата; 

Организирање отворен ден ;  

 

Литература 

 

Издавање на месечен билтен; 

Преведување на странска литература; 

Збирка на извиднички стории; 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА                    

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА 

СТРАТЕГИЈАТА 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Акционен план за работа на Старешинството на СИМ кон остварување на стратешките приоритети 

 

Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Одлука за зголемување на старосна 

граница на категорија ровери во 

согласност со Национлната стратегија за 

млади 

Јуни 2014 

Генерален секретар 

на СИМ  

Старешина на СИМ 

Техничка 

поддршка 
СИМ - обезбедени 

Усвоен предлог и 

верификување на 

Собрание на СИМ 

Одлука за сезонска работа на извидници 

волонтери во ИЦО  
Април – Мај  

Старешина на СИМ 

Директор на ИЦО 

/ / Донесена одлука и 

воспоставен систем за 

имплементирање на 

истата 

Предлог одлука за Статутарни промени – 

Воведување начин и критериуми за 

избор на членови на старешинство, 

регулирање на мандат и квота за млади 

Мај – Август 2014 Старешина на СИМ 

Техничка 

поддршка 

СИМ - обезбедени Усвоени промени и 

изгласан нов Статут на 

Собрание на СИМ 

Ревидирање на правлиниците на СИМ Мај – Август 2014 Старешина на СИМ 
Техничка 

поддршка 

СИМ - безбедена Број на ревидирани 

правилници 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Воведување и распределба на тематски 

задолженија на членовите на 

старешинството на СИМ 

Септември 2014 Старешина на СИМ 
Техничка 

поддршка 

СИМ - обезбедена Одредени задолженија на 

членовоте - тематски 

посетени кон нивен развој 

Ревидирање на системот за плакање 

членарина во СИМ – индивидуално 

плакање по член   

Јуни 2015 Старешина на СИМ 
Техничка 

поддршка 

СИМ - обезбедена Нов систем за плакање на 

индивидуална членарина 

во СИМ 

Изработка на стратегија за развој на ИЦО 
Октомври2014 – 

Февруари 2015 

Старешинство на 

СИМ 

Директор на 

Извидник ДООЕЛ 

Техничка 

поддршка 

 

Ангаржман на 

професионалци 

СИМ – 

канцеларија 

Партнери и 

волонтери 

Усвоена стратегија и 

акционен план.  

Организирање на средба за ветерани од 

југоисточна европа 
Февруари 2016 

Старешина на СИМ 

Началник на биро 

Финансии 

Тим за 

имплементација 

Котизација на 

учесници 

Биро на СИМ 

Број на учесници 

Иготвени полиси 

документи 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Акционен план за работа на Канцеларијата на СИМ  кон остварување на стратешките приоритети 

Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Изработка на Веб страна за извиднички 

центри 
Мај 2014 

Генерален секретар 

на СИМ 

Директор на ИЦО 

Професионално 

лице и финансии 

Буџет на СИМ 

Извидник ДООЕЛ 

Изработена и ажурирана 

веб страна 

Формирање на Тим за поддршка и развој 

на нови одреди  
Септември 2014 

Генерален секретар 

на СИМ 

Началник на Биро 

Човекови ресурси 
Регуртација преку 

отворен повик 

Број на членови 

регуртирани во тимот 

Број на среби на тимот 

      



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Изработка на стратегија за комуникација Декември 2014 

Генерален секретар 

на СИМ  

Интернационален 

комесар  

Началник на Биро 

Претставник од 

старешинство на 

СИМ 

Човекови ресурси 

Професионлна 

поддршка 

Тимови на СИМ 

Партнерски 

организации 

Професионално 

ангажирани лица 

Ефективна стратегија за 

комуникација 

имплементирана во 

работата на сите органи на 

СИМ 

Одржана обука за 

органите 

Воведување на Извидничка Лига – 

изработка на концепт и пилот 

имплементација  (Пилот година) 

Септември 2014 – 

Декември 2014  

Март 2015 – 

Октомври 2015 

Генерален секретар 

на СИМ  

Началник на Биро 

Комесар за 

програма 

Комесар за односи 

со јавност 

Финансии 

Професионална 

подршка 

Тим и продукција 

за 

имплементација 

Прокетно 

работење 

Донации и 

спонзорства 

Партнери 

 

Воведен пилот модел, 

прифатен до одредите и 

членовите 

 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Отварање на Online SCоout shop Март 2015 
Генерален секретар 

 началник на биро 

Финансии 

Финансии за 

опрема на 

реквизити 

Професионална 

поддршка 

Партнери 

Извидник ДООЕЛ 

Отворен и ефективен 

online scout shop со 

најмалку 20 производи 

Нов тренинг центар Март 2015 Генерален секретар 
Финансии 

Опрема 

Проектна 

апликација 

СИМ 

Одреди 

Партнери 

Отворен нов тренинг 

центар на СИМ 

Нови канцеларии на СИМ Март - јуни 2015 Генерален секретар 
Финансии 

опрема 

Проектна 

апликација 

СИМ 

Одреди 

Партнери 

Отворен нов тренинг 

центар на СИМ 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Кампања за отварање на нови одреди 
Септември – 

декември 2015 

Генерален секретар 

Тим за раст и развој 

Началник на биро 

Финансии 

Човекови ресурси 

Проектна 

апликација 

Извиднички 

одреди 

Партнери 

Тимови на СИМ 

Број на ново отворени 

одреди 

Состанок со МОН Март 2016 
Генерален секретар 

Началник на биро 
/ / 

Признаенисертификати и 

програма 

Кампања за отварање на нови одреди 
Септември – 

декември 2016 

Генерален секретар 

Тим за раст и развој 

Началник на биро 

Финансии 

Човекови ресурси 

Проектна 

апликација 

Извиднички 

одреди 

Партнери 

Тимови на СИМ 

Број на ново отворени 

одреди 

 

 

 

 



 

Акционен план за работа на Биро на СИМ кон остварување на стратешките приоритети 

Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Форум за младинска програма  Мај 2014 
Комесар за 

програма 
Финансирано од 

МоР проект 

Проектно 

работење 

Присуство на млади од 

сите одреди и драфтувана 

програма 

Обновување на програма   
Јуни 2014 до Јули 

2015 

Комесар за 

програма и 

Канцеларија на 

СИМ 

Финансирано од 

МоР  проект 

Проектно 

работење 

Изработени 8 публикации 

и имплементирана 

програма во 8 единици 

Поддршка на роверски активности 

насочени кон локален развој 

Мај 2014 – 

Ноември 2014  
Началник на Биро 

Финансирано од 

МоР проект 

Проектно 

работење 

Број на апликации од 

ровери и број на 

спроведени локални 

проекти 

Форум за родова рамноправност  Мај 2014 
Комесар за 

програма 

Тим за 

реализација 

Финансиски 

средства 

Тим на Биро 

Буџет на СИМ 

Присуство на 

представници од одредите 

Полиси документ и 

препорака- одлуки 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Обука за пишување на проекти Март 2013 
Генерален секретар 

на СИМ 
Финансии и тим за 

спроведување 

Проектна 

апликација МоР 

Тим на 

канцеларијата 

Број на учесници и 

покренати иницијативи 

Дооформување  на тимовите на Бирото 

на СИМ 
Мај 2014 Началник на Биро Човекови ресурси 

Регуртација и 

вклучување на 

постоечките кадри 

Оформени тимови и број 

на членови 

Модернизирање на системот и 

вештарствата 

Јули 2014 – 

Септември 2014 

Комесар за 

програма во Биро 

на СИМ 

Човекови ресурси 

и финансиски 

средства 

Тим за програма 

Финансии 

издвоени од МоР 

проектна 

апликација 

Изработен нов систем на 

вештарства и идејни 

решенија 

Обука за преживување  Август 2014 

Тим за програма, 

тим за одука  и 

Началник на Биро 

Финансиски 

средства 

Професионлна 

поддршка и 

имплементациски 

тим 

Котизација на 

учесници 

Армија на 

Република 

Македонија 

Тим за програма 

Број на обучени учесници 

Поставување можност за 

интернационално волонтирање во ИЦО 
Септември 2014 

Интернационален 

комесар 
/ / 

Поставена платформа и 

информации 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Организирање на прва традиционална  

активност – Дебата (Роверите во СИМ) 
Ноември 2014 

Началник на Биро 

Комесар за 

програма 

Тим за подготовка 

Простор 

Тим на Биро и 

Канцеларија на 

СИМ 

Партнери 

Број на учесници 

Предлог одлуки и полиси 

документи 

Организирање на прв традиционален 

Бивак – Завет  
Мај 2015 

Комесар за 

програма 

Финансиски 

средства 

Тим за 

имплементација 

Котизација на 

учесници 

Тим за програма 

на Биро 

Број на учесници кои дале 

завет и учествувале на 

активностите 

Издавање на месечен билтен Септември 2014 
Комесар за односи 

со јавност 

Техничка 

поддшка, тим за 

изработка 

СИМ обезбедена, 

тим за односи со 

јавност 

Издадени билтени, број на 

страници 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Организирање на модернизиран модел 

на Државен Извиднички Натпревар, 

воедно и пилот завршна олимпијада од 

идната Извидничка Лига 

Октомври 2014 
Начилник на Биро 

Генерален секретар 

Финансии 

Тим за 

имплементација 

Канцеларија на 

СИМ 

Проектна работа 

Спонзорства 

Котизација на 

учесници 

Тимови од 

канцеларија и 

биро 

Професионално 

ангажирани лица 

Број на екипи кои 

учествуваат 

Број на медиуми кои ќе 

пренесуваат на настанот 

Број на прегледи на 

социалните мрежи 

Број на прегледи на видео 

канелите 

Комерцијализација на бренд 
Октомври – 

декември 2014 

Комесар за односи 

со јавност 

Техничка 

поддшка, тим за 

изработка, 

профессионална 

поддршка 

СИМ обезбедена, 

тим за односи со 

јавност, партнери 

Воспоставен нов брендинг 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Обука за комуникација Ноември 2014 
Комесар за обука 

на кадри 

Финансиски 

средства 

професионална 

поддршка 

тим за 

организација 

Котизација на 

учесници 

проектно 

работење 

партнери 

Број на учесници 

Подготовка на контингент за светска 

смотра и учество на истата 
Јануари – јули 2015 

Интернационлаен 

комесар 

Генерален скретар 

Котизација на 

учесници 

СИМ 

Финансии   

 

СИМ Бројност на контингент 

Прва традиционална хуманитарна акција Февруари 2015 
Комесар за 

програма (ровери) 
Човекови ресурси 

Извиднички 

одреди 

Број на вклучени млади 

организирани 

хуманитарни акции 

Турнир во scout ball Март 2015 
Комесар за 

програма 

Тим за 

организација 

финансиски 

средства 

Котизација на 

учесници 

тим за програма 

Број на екипи 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Изработка и понуда на програма за 

екскурзии за образовни институции 

Февруари – март 

2015 

Началник на биро 

Комесар за 

програма 

Човекови ресурси 

Техничка 

поддршка 

Тимови на биро 

СИМ 

Изработена програма 

Број на остварени понуди 

Ребрендирање на извиднички униформи Март 2015 Началник на биро 
Професионална 

поддршка 

СИМ 

партнери 

Усвоен нов модел на 

униформи 

Академија за извиднички вештини 

(алпинизам, рафтинг, ориентација) 
Јуни 2015 

Комесар за обука 

на кадри 

Експертски тим 

Финансии 

Опрема 

АРМ 

Котизација 

Проектна 

апликација 

Број на обучени 

извидници 

Ревидирање на тренинг систем Април 2015 

Комесар за обука 

на кадри 

Началник на биро 

Финансии 

Организационен 

тим 

Проектна 

апликација 

Број на учесници 

Нов изгласан тренинг 

систем со детална матрица 

Традиционален хајк Водно – Матка Април 2015 

Комесар за 

програма (помлади 

извидници) 

Експертски тим 

Финансии 

Опрема 

АРМ 

СИМ 

Котизација на 

учесници 

Број на учесници 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Поддршка на роверски активности 

насочени кон локален развој 

Мај 2015– 

Ноември 2015  
Началник на Биро 

Финансирано од 

МоР проект 

Проектно 

работење 

Број на апликации од 

ровери и број на 

спроведени локални 

проекти 

Недела на едукација – обуки за водачи и 

инструктори 
Јуни 2015 

Комесар за обука 

на кадри 

Тим за 

огранизација 

Финансии 

Проектна 

апликација 

Котизација на 

учесници 

Број на учесници 

Серифицирани кадри 

Организирање советување на водачи Јуни 2015 
Комесар за бука на 

кадри 

Тим за 

организација 

Финансии за патни 

трошоци 

Проектна 

апликација 

Тимови на биро 

Број на посети во 

одредите 

Присутниводачи на 

советувањето 

Обука и врмрежување кон нови одреди 
Јуни – септември 

2015 

Началник на биро 

Генерален секретар 

Тим за раст и развој 

Финансии 

Чевекови ресурси 

Проектна 

аплиакција 

Тимови на биро 

партнери 

Отворени нови одреди 

Предизвик 300  Јули – август 2015 
Комесар за 

програма 

Експертски тим 

Финансии 

Опрема 

АРМ 

СИМ 

Котизација на 

учесници 

Број на учесници 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Летен камп Јули – август 2015 
Комесар за 

програма 

Финансии 

Тим за 

организација 

Котизација на 

учесници 
Број на учесници 

Печатење на 8 публикации за 

имплементирање на програма 

Август - Септември 

2015 

Началник на биро 

Комесар за 

програма 

Генерален секретар 

Финансии 
Проектна 

апликација 

Издадени 8 публикации во 

тираж кој ја задоволува 

потребата на одредите 

Мониторинг на имплементација на 

програмата 
Од септември 2015 

Комесар за 

програма 

Началник на биро 

Тим за 

мониторинг 

Финансии за патни 

трошици 

Тим за програма 

СИМ 

Број на посети 

Број на патроли кои ја 

спроведуваат програмата 

Изработка на промотивни видеа 
Август – септември 

2015 

Комесар за односи 

со јавност 

Тим за изработка 

Финансии 

Опрема 

Тимови на биро 

Проектна 

апликација 

Број наизработени видеа 

Медиумска прикажаност 

Број на прегледи на 

мрежи 

Недела на едукација – обуки за водачи и 

инструктори  
Октомври 2015 

Комесар за обука 

на кадри 

Тим за 

огранизација 

Финансии 

Проектна 

апликација 

Котизација на 

учесници 

Број на учесници 

Сертифицирани кадри 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Извиднички караван и парада 
Септември – 

октомври 2015 

Началник на биро 

Комесар за 

програма 

Тим за развој 

Финансии 

Тим за 

имплементација 

Проектна 

апликација 

Тимови на биро 

Број на посетениградови 

Број на фокус групи 

Број на медиуми кои го 

пренесуваат настанот 

Организирање на традиционална  

активност – Дебата (трендовите во 

WOSM) 

Ноември 2015 

Началник на Биро 

Комесар за 

програма 

Тим за подготовка 

Простор 

Тим на Биро и 

Канцеларија на 

СИМ 

Партнери 

Број на учесници 

Предлог одлуки и полиси 

документи 

Организирање на модернизиран модел 

на Државен Извиднички Натпревар, 

воедно и  завршна олимпијада од идната 

Извидничка Лига 

Октомври 2015 
Начилник на Биро 

Генерален секретар 

Финансии 

Тим за 

имплементација 

Канцеларија на 

СИМ 

Проектна работа 

Спонзорства 

Котизација на 

учесници 

Тимови од 

канцеларија и 

биро 

Професионално 

ангажирани лица 

Број на екипи кои 

учествуваат 

Број на медиуми кои ќе 

пренесуваат на настанот 

Број на прегледи на 

социалните мрежи 

Број на прегледи на видео 

канелите 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Официјален бренд партнер 
Ноември – 

декември 2015 

Комесар за односи 

со јавност 
Човекови ресурси Биро на СИМ 

Претставен бренд партнер 

имплементиран во 

брендингот на СИМ 

Турнир во scout ball Март 2016 
Комесар за 

програма 

Тим за 

организација 

Финансиски 

средства 

Котизација на 

учесници 

тим за програма 

Број на екипи 

Поддршка на роверски активности 

насочени кон локален развој 

Мај – Ноември 

2016 
Началник на Биро Финансии 

Проектна 

апликација 

Број на апликации од 

ровери и број на 

спроведени локални 

проекти 

Зимување (вештарства) 
Јануари – 

февруари 2016 

Комесар за 

програма 

Финансии 

Тим за 

имплементациј 

Тим за програма 

Котизација 
Број на учесници 

Извиднички фестивал Март 2016 
Началник на биро 

Генерален секретар 

Финансии 

Тим за 

имплементација 

Проектна 

апликација 

Спонзорства 

СИМ 

Тимовина биро 

Организиран фестивал 

Број на штандови 

Посетеност 

Медиумска покриеност 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Традиционална хуманитарна акција Февруари 2016 
Комесар за 

програма (ровери) 
Човекови ресурси 

Извиднички 

одреди 

Број на вклучени млади 

Организирани 

хуманитарни акции 

Традиционален хајк Водно – Матка Април 2016 

Комесар за 

програма (помлади 

извидници) 

Експертски тим 

Финансии 

Опрема 

АРМ 

СИМ 

Котизација на 

учесници 

Број на учесници 

Организирање на традиционален Бивак – 

Завет  
Мај 2016 

Комесар за 

програма 

Финансиски 

средства 

Тим за 

имплементација 

Котизација на 

учесници 

Тим за програма 

на Биро 

Број на учесници кои дале 

завет и учествувале на 

активностите 

Поддршка на роверски активности 

насочени кон локален развој 

Мај - Ноември 

2016 
Началник на Биро 

Финансирано од 

МоР проект 

Проектно 

работење 

Број на апликации од 

ровери и број на 

спроведени локални 

проекти 

Предизвик 300  Јули – август 2016 
Комесар за 

програма 

Експертски тим 

Финансии 

Опрема 

АРМ 

СИМ 

Котизација на 

учесници 

Број на учесници 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Летен камп Јули – август 2016 
Комесар за 

програма 

Финансии 

Тим за 

организација 

Котизација на 

учесници 
Број на учесници 

Подготовка на кандидат за Европски 

комитет 
Јуни- јули 2016 

Интернационален 

комесар 

Стрешина на СИМ 

Началник на биро 

Финансии 

Тим  

СИМ 

Биро на СИМ 
Број на освоени гласови 

Недела на едукација – обуки за водачи и 

инструктори  

Септеври -

Октомври 2016 

Комесар за обука 

на кадри 

Тим за 

огранизација 

Финансии 

Проектна 

апликација 

Котизација на 

учесници 

Број на учесници 

Сертифицирани кадри 

Обука и врмрежување кон нови одреди 
Јуни – септември 

2016 

Началник на биро 

Генерален секретар 

Тим за раст и развој 

Финансии 

Чевекови ресурси 

Проектна 

аплиакција 

Тимови на биро 

партнери 

Отворени нови одреди 

Академија за извиднички вештини 

(алпинизам, рафтинг, ориентација) 
Август 2016 

Комесар за обука 

на кадри 

Експертски тим 

Финансии 

Опрема 

АРМ 

Котизација 

Проектна 

апликација 

Број на обучени 

извидници 



Активност Време Задолжен  Ресурси  Извор за ресурси 
Индикатор за 

успешност 

Организирање на традиционална  

активност – Дебата (scout brand) 
Ноември 2016 

Началник на Биро 

Комесар за 

програма 

Тим за подготовка 

Простор 

Тим на Биро и 

Канцеларија на 

СИМ 

Партнери 

Број на учесници 

Предлог одлуки и полиси 

документи 

Зимување (вештарства) 
Јануари – 

февруари 2017 

Комесар за 

програма 

Финансии 

Тим за 

имплементациј 

Тим за програма 

Котизација 
Број на учесници 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сојуз на извидници на Македонија 


