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Почитувани,
Овoј извештај ги содржи активностите на СИМ, неговите органи и неговите членки, кои определени настани и активности ги
пријавиле и спровеле во името на СИМ во периодот 01.01-31.12 2014 год. Во периодот 2013/2014, Сојузот броеше 15 членови,
од кои 10 полноправни и 5 придружни. Членството на СИМ достигна бројка од вкупно 1405 Извидници.

МИСИЈА

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 општеството.

ВИЗИЈА

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 принципи.”
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Основни активности на Сојузот на извидници на Македонија

 Неформално образование за млади луѓе користејќи го извидничкиот метод.
 Атрактивна програма за млади со многу активности во природа кои ќе обезбедат развој на интелектуален, психички,
духовен, социјален, карактерен и емотивен аспект на секој млад човек.
 Промовирање на активно граѓанство.
 Промовирање на младински активизам и иницијативизам.
 Поддршка во развој на заедницата на локално и национално ниво.
 Промоција и практикување на демократијата и човечките права преку стимулативни средби и процеси.
 Поддршка на други младински организации, младински мрежи и заедничка работа со институции.

Таргет група ( ЦЕЛНА ГРУПА)
Членови на Сојуз на извидници на Македонија се деца, млади луѓе и постари луѓе. Со комплетирање на програмата на одредите и
Сојузот на извидници на Македонија тие земаат активно учество во активности во нивната заедница и помагаат во зголемување во
квалитетот на живеењето.
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СПИСОК НА ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕДИ РЕГИСТРИРАНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 2013/2014
1. И.П.О. ГАЛЕБ – СКОПЈЕ
2. И.П.О. ЈАДРАН – СКОПЈЕ
3. И.О. ММ БРИЦО – СКОПЈЕ
4. И.О. БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ – СКОПЈЕ
5. И.О. ИЛИНДЕН – СКОПЈЕ
6. И.О. МАРКОВО КРУВЧЕ – СКОПЈЕ
7. И.О. СКАУТ – КУМАНОВО
8. И.О. ДИМИТАР ВЛАХОВ – ВЕЛЕС
9. И.О. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – СВЕТИ НИКОЛЕ
10. И.П.О. КРСТЕ ЈОН – СТРУГА
11. И.О. МИРКО МИЛЕСКИ – КИЧЕВО (ПОЛНОПРАВНА ЧЛЕНКА ОД СЕПТЕМВРИ 2014)
12. И.О. НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ – КРИВА ПАЛАНКА (ПРИДРУЖНА ЧЛЕНКА ОД СЕПТЕМВРИ 2014)

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ
1. ПРВ СКОПСКИ ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД – СКОПЈЕ
2. И.О. ПИОНЕР – ОХРИД
3. И.О. БАШКИМИ – ЗАЈАС
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РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА СОЈУЗ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА И НИВНИТЕ ЧЛЕНОВИ
СОБРАНИЕ НА СИМ
РЕДОВНО ГОДИШНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ НА СИМ
На 15.06.2014 година во просториите на Дом на Градежници се оддржа редовно годишно собрание на СИМ. Собранието во текот
на 2014 година се состана еднаш во својство на редовно Собрание. Собранието беше воедно и изборно со оглед дека се
верификуваа мандатите на нови членови во Старешинството на
СИМ.
Следствено исполнетите услови при регистрација Собранието на
СИМ ги верификуваше мандатите на членовите од Старешинството
на:
1. Бранко Трајков – И.О. МАРКОВО КРУВЧЕ – СКОПЈЕ
2. Васил Асанчаровски – И.О. БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ – СКОПЈЕ
3. Александар Миладинов – И.О. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – СВЕТИ НИКОЛЕ
4. Антонија Павковиќ Мирческа – И.О. МЕТОДИ МИТЕСКИ БРИЦО –
СКОПЈЕ
Собранието на СИМ едногласно донесе одлука за прием во
придружно членство на И.О. БАШКИМИ од Зајас, село
Строгомиште со што овој одред стана 15тата членка на Сојуз на
извидници на Македонија. Собранието на СИМ едногласно го изгласа и прифати Годишниот и Финансискиот извештај за работата
на СИМ во 2013 година, заедно со завршната сметка.
Како најзначаен момент во работата на ова Собрание беше коментирањето и усвојувањето на амандманите на Стратегијата на СИМ
која го опфаќа периодот од 2014 до 2020 година. Собранието на СИМ едногласно ја усвои Стратегијата на Сојузот на Извидници на
Македонија за периодот од 2014-2020 година и Акциониот план за имплементација на истата кој го опфаќа периодот од 2014-2016
година.
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СТАРЕШИНСТВО НА СИМ
Во оваа 2014 година Старешинството на СИМ оддржа 13 седници преку кои управното тело на Сојузот на извидници на Македонија
успешно ја водеше организацијта и носеше одлуки во својот домен дефиниран со Статутот на СИМ.

Старешина на СИМ (од 2013 година)
Огнен Стефановски.

Членови на Старешинството на Сојуз на извидници на Македонија.

Јане Илијески

Петар Атанасовски

Бранко Трајков

Антонија Павковиќ Мирческа Александар Миладинов Ангелче Гушев

Васил Асанчаровски Слаѓан Станковиќ Раде Гогоски
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Седниците на Старешинството на Сојуз на извидници на Македонија траеа вкупно 41,6 часа или во просек една сeдница траеше 192
минути. Членовите на Старешинството покажаа редовност и посветеност во текот на годината така што дури 6 членови на
Старешинството имаат пропуштено најмногу 1 седница. Останатите 3 членови не присуствувале на повеќе од 2 седници. Редовноста
и посветеноста овозможи Старешинството да функционира редовно без проблеми да се оствари кворум за работа.
Најчеста точка на дневниот ред на седниците на Старешинството во 2014 година беше – Тековни активности, потоа Проектно
работење и Извидник ДООЕЛ.
Во 2014 година Старешинството беше постојано вклучено во изработката на Стратегијата на СИМ и во имплементирањето на
проектните активности. Согласно стратегијата во работата на Старешинството се воведува нов механизам со кој секој од членовите
на Старешинството ќе има приоритетна област на која ќе работи заедно со секретариатот и Бирото на СИМ. Овој модел ќе започне
да се применува од 2015 година.
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БИРО НА СОЈУЗ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА
Началник на Биро на СИМ

Христијан Мирчевски

Интернационален комесар

Јане Плавевски

Програмски комесари

Марко Панковски

Ана Костовска

Во 2014 година Бирото на СИМ како оперативно тело беше исклучително активно. Градењето на капацитетите на ова извршно тело
се одвиваа од самиот старт на годината и е процес на долгорочно градење на силни и одржливи комесаријати. Комесаријатот за
односи со јавност и комесаријатот за обука на кадри во 2014 година не беа целосно изградени и нивните обврски успешно беа
распределени низ работата на канцеларијата на СИМ која постојано ја поддржуваше работата на бирото.
Исклучително активни во 2014 година беа програмскиот комесаријат и комесаријатот за интернационални односи. Имајќи во
предвид дека 2014 година е годината во која се ревидираше програмата на СИМ комесаријатот за програма работеше со постојано
и со засилено темпо. Процесот сам по себе наложи регрутирање на нови членови во тимот кои подоцна работеа во помали тимови
на специфични возрасни категории и програмски задачи. Основен резултат беше организирање на повеќе форуми и активности и
изготвување на нова предлог програма која преку имплементацијата од одредите во иднина силно ќе го подобри квалитетот на
извидничката програма и нејзината атрактивност помеѓу младите.
Од аспект на работата на интернационалниот комесаријат несомнено 2014 година е окарактеризирана како најуспешната досега со
широко развиена интернационална комуникација и политика и остварени десетици интернационални размени преку кои
интернационално искуство стекнаа повеќе од 400 Македонски извидници.
Иако не целосно оформени во полето на обуката на кадри и односите со јавноста работата на бирото на СИМ не заостана и се
спроведуваше со солидни резултати. Во 2014 година се одржа вториот курс од тренингот за инструктори со кои во 2015 година ќе
биде промовирана новата генерација на инструктори во СИМ со што и самиот комесаријат ќе биде силно зајакнат.
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Комесаријатот за односи со јавност и издаваштво беше зајакнат под подршка на Јулијана Симонова Даскалов (Поранешен генерален
секретар на СИМ) и во наредниот период се очекува истиот да си ја постави својата рамка и да функционира според предвидените
потреби и обврски.

КАНЦЕЛАРИЈА НА СОЈУЗ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СИМ

Горан Ѓорѓиев
Во 2014 година канцеларијата на СИМ работеше постојано давајки подршка на останатите органи на СИМ и вршејќи ја својата
административна и финансиска должност.
Генерално канцеларијата функционираше на нивото на зададените задачи и успешно ја менаџираше работата и комуникацијата во
организацијата. Во 2014 година се донесоа некочку нови законски регулативи на кои канцеларијата ја приспособи својата работа.
Од финансиски аспект како тело кое во моментов е задолжено за прибирање на финансии и финансиското работење на извршните
тела на Сојузот на извидници на Македонија во 2014 година беше остварена предвидената финансиска рамка.
Во канцеларијата на СИМ во 2014 година како асистенти и волонтери работеа дополнително 4 лица со оглед на потребата да се
одговори на обемот на зададените задачи.
Предизвик за наредната година е зголемување на бројот на редовно вработени лица во канцеларијата со што директно ќе се
зголеми и капацитетот на организацијата и обезбедување средства/ресурси за нова поголема просторна и технички подобро
опремена канцеларија. Предизвиците се целосно инкорпорирани во тековната стратегија и како стратешки задачи се очекува
според динамиката да се остваруваат започнувајќи од стартот на 2015 година.
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ЧЛЕНСТВО
11% РАЗВИГОРЦИ (7-11)
27% ИЗВИДНИЦИ (11-15)

22% ИСТРАЖУВАЧИ (15-18)
23% РОВЕРИ (18-29)

1405

активни извидници

ОДРЕДИ

16

17% СЕНИОРИ (29+)
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19
3500

452

Листови хартија

3120
Кафиња

9

22

УЧЕСНИЦИ

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ

ОРГАНИЗИРАНИ
НАСТАНИ

874

ВОЛОНТЕРСКИ ЧАСОВИ

7003

ПУБЛИКАЦИИ

8 МЛАДИНСКИ ИНИЦИЈАТИВИ
11

Извештај за работата на Сојуз на Извидници на Македонија во 2014 година.

2369

ИСПРАТЕНИ МЕИЛОВИ И ПИСМЕНИ
КОМУНИКАЦИИ

49 437

2 471 886 денари

ОСТВАРЕН БУЏЕТ

3659
ПОСЕТИ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА
WWW.SCOUT.ORG

1323
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ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ
ПРОСЛАВА НА 22 ФЕВРУАРИ, ДЕНОТ НА ИЗВИДНИШТВОТО
Задржувајки ја праксата да се одбележи Денот на Извидништвото (22 февруари) и оваа година се организираа серија настани и
активности за различните категории на извидници. Централната прослава се одржа во Градскиот парк во Скопје во вид на
работилници на кој учествуваа 300 извидници од извидничко поречанските одреди. Работилниците беа од едукативен карактер
преку кои младите извидници беа анимирани и го продлабочија своето знаење за извидничката организација. Тематика на настанот
беше „Познати и славни извидници“. За категориите на истражувачи и ровери традиционално беше организиран хајк до врвот на
планината Водно каде се одржа кратка церемонија и прослава до утринските часови. Годинава на врвот на Водно се искачија 150
извидници. Дополнително свечена прослава и изложба на уметнички дела се организираше во Дом на градежници каде
присуствуваа повеке од 500 извидници и гости а вечерата заврши со концерт.

Свечени прослави беа организирани и во Велес и Охрид
каде Извидничките одреди Димитар Влахов и Пионер
организираа настани за одбележување на денот на
извидништвото.
Во Велес Извидничкиот Одред Димитар Влахов ја
промовираше адаптираната химна на Сојузот на
извидници на Македонија и новата одредска химна
„Над Велес знаме се вее“.
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ПОЗДРАВ НА ПРОЛЕТТА
На 22 Март во село Бродец во организација на ИПО Јадран се организираа традиционалните средби на извидници
за развигорци и извидници – Поздрав на пролетта. 280 извидници од повеќе одреди присуствуваа на настанот кој
беше од забавно едукативен но и натпреварувачки карактер.
Развигорците и извидниците се натпреваруваа во серија на работилници преку кои ги проверуваа своите вештини
во врзување јазли, извиднички игри и познавање на извидничката организација.
Победник на настанот беше Извидничкиот Одред Методија Митевски Брицо од Скопје.

СЕ ПЛАШИТЕ ЛИ ОД ТЕМНИНАТА – НАЦИОНАЛЕН НАТПРЕВАР НА И.О. М.М. БРИЦО - СКОПЈЕ
Во организација на Извидничкиот одред Методија Митевски Брицо од Скопје во периодот од 4 до 6 април 2015
година се одржа традиционалниот извиднички натпревар за истражувачи и ровери – „Се плашите ли од темнината ?“
На натпреварот учествуваа 120 извидници кои се натпреваруваа на тридневнот настан во една категорија. Овој
натпревар е единствениот по својата природа кои нуди ноќна ориентација во природа.
Победник на натпреварот беше екипата од Извидничкиот Одред Браќа Миладиновци од Скопје.
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ИЗВИДНИЧКИ МЕМОРИЈАЛ МАРКО ГРАОРКОВСКИ
41виот Извиднички Меморијал „Марко Граорковски“ се одржа од 2-4.05.2014 година во Извидничкиот Центар во село Катлановска Брезица. На
настанот учествуваа 260 извидници од одредите во Р.Македонија како и извидници од Република Црна Гора.
Традиционалното натпреварување се одвиваше три дена низ кои натпреварувачите се натпреваруваа во повеќе извиднички дисциплини
(сигнализација, јазли, ориентација во природа, движење под азимут, извидништво и прва помош).
Победник на натпреварот беше екипата од Извидничкиот Одред Методија Митевски Брицо од Скопје.

“Младите за пониски емисии на јаглерод диоксид”
На 15 мај 2014 година во Францускиот институт беше промовиран проектот „Младите за пониски емисии на јаглерод диоксид“ во кој
Сојузот на извидници на Македонија е партнер на граѓанското здружение „Биди Зелен“. За време на настанот извидниците се

запознаа со активностите кои предстојат (Камп во лето 2014) и остварија средби со Н.Е. Г-ѓа Лоренс ОЕР, Амбасадорка на
Франција во Скопје, и Г-дин Пјер ГИЊАР, Организатор на Самитот за климатски промени во 2015 во Париз.
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ПРОЛЕТНИ БАКНЕЖИ И ПРЕГРАТКИ – ПРВ СКОПСКИ ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД
На 17 мај 2014 година во Градскиот парк во Скопје, Првиот Скопски Извиднички Одред го организираше традиционалниот
натпревар „Пролетни бакнежи и прегратки 2014“ кој годинава беше организиран под тематика „Пат околу светот“. На натпреварот
учествуваа 120 извидници а првото место го освои екипата од Извидничко Поречанскиот Одред Јадран од Скопје.

МАЈСКА СМОТРА – ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД МАРКОВО КВУВЧЕ – СКОПЈЕ
На 24 мај 2015 година во организација на Извидничкиот Одред Марково Крувче од Скопје, во село Пуста Брезица се организираше
Мајска Смотра на која учество земаа 180 извидници од повеќе извиднички одреди. Настанот беше од натпреварувачки карактер и
учесниците се натпреваруваа во повеќе извиднички дисциплини. Мајската Смотра е првиот национален натпревар организиран од
Извидничкиот Одред Марково Крувче и се очекува да прерасне во традиционален настан.
Победник на натпреварувањето беше екипата од Првиот Скопски Извиднички Одред.
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МЛАДИНСКА КОНФЕЕНЦИЈА „ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ “
По повод Светскиот ден за животна средина на 5 јуни 2014 година се одржа конференција за млади на која се презентираа климатските
сценарија и последиците за Македонија, Франција и Германија. Околу 180 средношколци и студенти од 10 општини присуствуваа на настанот
кој вклучуваше работилници, предавања и дебати предводени од Гоу Грин, Сојузот на извидниците во РМ и Извидниците од Франција.
Конференцијата е дел од проектот „Младите за пониски емисии на ЦО2" кој е поддржан од Амбасадата на Франција во Скопје, Конрад
Аденауер Фондацијата и АД Цементарница УСЈЕ.

ВОДЕНИ ЛУДОРИИ 2014 – ИЗВИДНИЧКО ПОРЕЧАНСКИ ОДРЕД ГАЛЕБ - СКОПЈЕ

На 11ти јуни 2014 година, Извидничко Поречанскиот Одред Галеб од Скопје традиционално го обележа крајот на учебната
година и заокружи уште една успешна извидничка сезона со традиционалната акција Водени Лудории под името
"Rangatiratanga o koekoea". Учество земаа 7 извиднички одреди и тоа во 4 категории: развигорци, помлади извидници,
ветерани и ИПО Галеб. Настанот се состоеше од извиднички забавни активности на вода кои се одвиваа на базенот во Кадино.
Прво место на натпреварот беше екипата од Извидничкиот Поречански Одред Јадран од Скопје.
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CAMPING FUN – ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ПИОНЕР - ОХРИД

Од 26-29 јуни 2014 година беше одржана првата акција на Извидничкиот Одред Пионер од Охрид. Акцијата беше од забавен
натпреварувачки карактер во категорија извидници и помлади извидници. Покрај извидниците од Скопје, Кичево, Охрид и Струга учество
зема и прилепската организација Creative. На кампот учество земаа 110 извидници на возраст од 11 до 21 година, од извидничките одреди
„Јадран“, „Галеб“, „Методија Митевски -Брицо“ од Скопје, „Мирко Милески“ од Кичево и „Крсте Јон“ од Струга, како и 35 деца и младинци
од асоцијацијата за култура и уметност „Креативити“ од Прилеп.
Учесниците преку меѓусебно дружење и натпреварување во различни едукативно забавни дисциплини во вода и на копно покажаа дека
најкраткиот пат за рушење на предрасудите околу постоење на различностите и стекнувањето на нови познанства е токму непосредното
другарување и кампување. Преку ден, на брегот од Охридското Езеро се организираа натпревари во повеќе од 15 дисциплини, а во
вечерните часови покрај логорскиот оган преовладуваше културно забавната програма преку песна и глума. Во попладневните часови
пак, се организираа активности низ потесното градско подрачје, каде што учесниците пронаоѓаа одредени значајни објекти преку
претходно означена карта-мапа, притоа запознавајќи се со убавините на градот Охрид.

27-ми СРЕДБИ НА ИЗВИДНИЦИ – СТРУГА 2014 – ИПО КРСТЕ ЈОН

Од 28 август до 01 септември 2014 година во Извидничкиот Центар во Струга се одржаа 27мите традиционални Средби на
извидници под мотото „ШМАЈЗЕР RELOADED“ Струга-2014. На настанот кој се одржа во Извидничкиот Центар во Струга на
крајбрежјето на Охридското езеро присуствуваа 90 извидници од повеќе извиднички одреди.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ИЗВИДНИЧКИ КАМП ВО МАКЕДОНИЈА/ КАМП ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЈАГЛЕРОД ДИОКСИД

Од 14 до 27 Август се одржa Интернационален Извиднички Камп 2014 на кој учествуваа 20
извидници од Франција и 15 извидници од Македонија од Извиднички Одред Пионер - Охрид, И.О.
Браќа Миладиновци, И.О. М.М. Брицо, И.П.О. Јадран, И.П.О. Галеб, И.П.О. Крсте Јон - Струга, И.О.
Мирко Милески - Кичево и Прв Скопски Извиднички Одред.
На кампот се одржаа активности и работилници од меѓукултурен карактер, извиднички вештини,
дводневно искачување со преноќување во природа, еднодневна посета со брод до Свети Наум,
разни водени активности, веслање со кану и секако вечерни интернационални забави покрај
логорски оган.
Вториот дел од дружбата беше во прекрасното с.Скребатно каде заедно со волонтерите од GoGreen
се одржа петдневен Еко Камп. На овој дел од кампот извидниците заедно со волонтерите од
GoGreen направија примитивен камп каде што ги покажуваа своите извиднички и гурмански
вештини.

Септемвриски Извиднички Средби ; "71 година слободно Кичево"
Градот Кичево годинава покрај прославата на Денот на независноста 8-ми Септември, прослави и 71
година од првото ослободување на Кичево на 11-ти Септември 1943 година и 70 години од конечното
ослободување на градот 15-ти Ноември 1944 година. Извидничкиот одред Мирко Милески од Кичево
традиционално се вклучи во прославата за одбележување на денот на ослободување на Кичево со
свои активности. Секако најважна активност е одржувањето на традиционалните Септемвриски
извиднички средби под мотото 71 година слободно Кичево. Овие традиционални средби се
одржуваат уште од седумдесетите години од минатиот век под име „Црвениот септември“ во
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месноста Кнежински Манастир со учество на извидници од цела поранешна
Југославија.
Со осамостојувањето на Република Македонија средбите продолжуваат да се
одржуваат со мали прекини на повеќе локации, како с.Орланци, Китино Кале,
Кнежински Манастир.
Оваа година од 12 до 14 септември средбите се одржаа во градот Кичево на
уредениот простор за извиднички активности. На средбите учествуваа 140
извидници од извидничко-поречанските одреди од Р.Македонија.

ЕСЕНСКИ БАКНЕЖИ, ПРЕГРАТКИ… 2014

Од 19- 21 септември 2014 година Првиот Скопски
Извиднички Одред традиционално ја организираше
акцијата „Есенски Бакнежи, прегратки“.
Акцијата е од сексуално-едукативен, како и образовно
извиднички карактер.

Годинава акцијата се одржа во форма на
натпреварување во извидничкиот дом Градовци. На
натпреварувањето присуствуваа 80 извидници од
повеќе извиднички одреди.
Првопласирани на натпреварувањето беше екипата од И.О. Марково Крувче од Скопје. На овој настан извидниците се
здобиваат со едукација од областа на сексуалното и репродуктивно здравје.
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ДРЖАВЕН ИЗВИДНИЧКИ ОРИЕНТАЦИОНЕН НАТПРЕВАР
Од 17 до 19 Октомври во извидничкиот дом Голозинци, општина Чашка се
одржа Државниот Извиднички Ориентационен Натпревар кои го имаше
своето 22 издание.
На ДИОН Голозинци 2014 учество земаа стотина извидници од Велес, Скопје,
Кичево, Охрид и се натпреваруваа во две категории, РИОН за постари
извидници и РАПИ за помлади извидници. Постарите извидници во рамките
на РИОН (Републички Извиднички Ориентационен Натпревар) се
натпреваруваа во областа на ориeнтацијата и топографијата на непознат
терен, прва помош, сигнализација и тестови од повеќе области. Додека пак
помладите извидници во рамките на РАПИ (Републичка Акција за Помлади
Извидници) се натпреваруваа во областа на основното ориентирање преку
патни знаци, прва помош, пионерство, игри и полигон на спретност.
На ДИОН Голозинци 2014 во Генерален пласман први беа извидниците од
И.П.О. Јадран. Во конкуренција на постари извидници прво пласирани беа машката екипа од И.П.О. Јадран и женската екипа од
И.О. М.М. Брицо. Второ пласирани беа машката екипа од И.О. Димитар Влахов и женската екипа од И.П.О. Јадран. Трето пласирани
беа момците од И.О. Пионер од Охрид. Во конкуренција на помладите извидници првопласирани беа извидниците од И.П.О. Јадран
– Скопје.

Домаќин на натпреварот беше И.О. Димитар Влахов од Велес, а настанот беше поддржан и од Агенцијата за млади и Спорт.
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Натпреварот помина во одличен натпреварувачки дух, но и оваа година остана проблемот со недостиг од екипи. Како директна
евалуација на натпреварот во иднина ќе се превземаат мерки за мотивирање на повеќе учесници и за подигнување на квалитетот
на натпреварувањето.
ДЕН НА ДРВО 2014

На 2 и 3 Декември извидниците во Р.Македонија од повеќе извиднички одреди земаа активно учество во националната
кампања за зголемување на зеленилото и шумската површина во Р.Македонија – Ден на Дрвото 2014.

Извидничките одреди се активираа во своите општини, а садници на дрва се засадуваа и во урбаните површини со
институциите и јавните претпријатија. Повеќе од 400 извидници активно се вклучија во кампањата во која се посадија над 5
милиони дрвца. Сојузот на извидници на Македонија е партнер на оваа кампања од самиот почеток.
Ајде Македонија 2014
Традиционално и во 2014 година во два наврати се организираше националаната акција
Ајде Македонија која опфати 70 општини и над 30 000 грагани. Пролетната акцја се одржа
во Кичево, Петровец, Гази Баба, Делчево и Дојран додека националата се случуваше речиси
на целата територија на Р.Македонија. Извидничките одреди и нивните членови активно се
вклучија во акцијата во која се собра 400 тони отпад. Акцијата се спроведува во рамки на
асоцијацијата Ајде Македонија во партнерство со Министерството за Животна средина и
просторно планирање и сите останати ресорни министерства, агенции и Армијата на Р.М.
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ИЗВИДНИЦИТЕ ЗА СВОЈОТ ГРАД

Извидничкиот одред „Браќа Миладиновци“ традиционално и оваа година организираше
извидничка акција по повод 13 Ноември (Ден на ослободување на Скопје). Оваа година
акцијата „Извидници за својот град“ се одржа на 15 Ноември и беше наменеа за развигорци
(7-11 години) и помлади извидници (12-15 години). Акцијаа започна во во паркот „Јане
Сандански“ и се одвиваше низ општина Аеродром. На акцијата учествуваа 38 екипи. Прво
пласирани во категоријата извидници беа извидниците од И.О. Димитар Влахов – Велес,
додека во категоријата развигорци екипата од И.П.О. Галеб – Скопје.

Извиднички Новогодишен Бал
Предновогодишната извидничка забава организирана од Извидничко Поречанскиот Одред Галеб позната под името Glamorous
Galebwood Awards - Бал под маски се одржа викендот непосредно пред крајот на годината.
Првиот Скопски Извиднички Одред и Извидничкиот Одред „Методи Митевски – Брицо„
заедно со домакин одредот „Галеб„ се покажаа како најкреативни и се натпреваруваа за
наградите крал и кралица на балот, најдама, најџентлмен, најНЕсрамежлив извидник,
најмлад извидник, најдобар танцувач и најдобра танцувачка точка, најраспеан извидник,
извидник со најубава насмевка и награда за танцувачка точка.
Активноста имаше цел да ги забавува најмладите извидници и да ја поттикне нивната
креативност како и да се сумираат нивните достигнувања кои ги оствариле во текот на
годината.
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ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
Проектната работа и во 2014 година остана столб на организациониот раст и развој на Сојузот на извидници на Македонија. Во
текот на оваа година беа имплементирани два проектни предлози од фондациите Messengers of Peace и Eric Trust во вкупен износ
од 40 260 $ . Во двата фонда СИМ е корисник по прв пат на овие фондови. Проектните предлози се целосно посветени на само
организационен развој и се состоеа од серија активности преку кои се зајакнуваше организацијата и се поддржуваа локалните
единици.
1. Ерик Траст Фондација – Проектен предлог за Развивање на лидерство кај младите луѓе преку извидништвото
- Тренинг за лидери на патроли
Тренинг за лидери на патроли и јата се организираше од 26 до 31 август во извидничкиот центар во село Катлановска Брезица. На
тренингот присуствуваа кандидати за водачи од 7 извиднички одреди во Македонија. На 5 дневниот тренинг кандидатите се здобиа
со знаење за извидничкиот метод, образовните цели на извидничката програма и развија вештини за водење на патрола и
имплементирање на извидничката програма. Програмата на тренингот ги стимулираше учесниците кон градење на лидерски
вештини, практикување на организација и комуникација како и ги подготви за менаџирање на патролен состанок.Кандидатите имаа
можност први да се запознаат со новата програма на СИМ и до крајот на тренингот сите успешно ја завршија школата станувајќи
нови водачи во своите одреди. Новите водачи во одредите ќе имаат за задача да го прифатат новото членство и квалитетно да ја
спроведуваат извидничката програма. Преку овој процес се продолжува континуитетот во создавање на нови кадри кои се
есенцијални за раст на организацијата.
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- Поддршка на јавни настани за регуртација на членство
Со поддршката од Ерик Траст Фондацијата и во согласност водејќи се по новата стратегија Сојузот на Извидници на Македонија
додели неповратни финансиски средства на 9 извиднички одреди. Средствата беа наменети за зголемување на бројот на нови
извидници во одредите. Во почетокот на школската година (периодот септември – ноември), одредите организираа голем број на
активности преку кои го зголемија своето членство. Преку овие активности дополнително беше промовирана и самата организација
и нејзината улога во општеството и кај младите. Повеке од 200 нови извидници се резултат на активностите до крајот на 2014 година.

2. Гласници на мирот – Проектен предлог „Промена преку едукација“
Младински извиднички иницијативи – Messengers of Peace
Во текот на летниот период (Јули-Септември) 8 вмрежени млади групи со поддршка од Messengers of Peace креираа 8 иницијативи
чија цел беше развој на заедницата и зајакнување на младинските капацитети. Млади извидници во соработка со заедниците,
партнерите, граѓанскиот сектор и нивните пријатели направија исклучителни и неверојатни работи и активности со цел да создадат
подобар свет. Програмата за поддршка на младинска иницијативност се надоврзува на минатогодишната АГОРА (Проект за
граѓанско општество) кога преку обуки за застапување беа опфатени повеќе од 160 млади. До крајот на годината иницијативите
постигнаа особени резултати со голем и силен импакт во општеството, мотивирајќи поголем број на млади да го следат ваквиот
чекор кон активно граѓанство.
Значително е да се напомене дека иницијативите имаа навистина диверзитет во своите активности:
25
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-

Работа со, и анимација на деца од Детската клиника во Скопје
Реконструкција и ревитализација на старо основно училиште во село Градовци
Изградба на извиднички парк
Работилници за зајанување на младите во основниште училишта со вештини за слободно изразување
Изградба и обновување на рекреативен парк во Крива Паланка
Заштита на ендемски птици во Националниот парк Галичица
Подигнување на интеретничкиот и интерелигискиот дијалог на средношколците во Струга
Подигнување на меѓуетничката вклученост и соработка во Велес

Следствено на младинските иницијативи поддржани од Сојузот на извидници на Македонија во текот на 2014 година се случија и
низа самоиницијативни активности кои беа инспирирани и поттикнати од програмата.
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Стратешко планирање – Стратегија на СИМ
Стратешкото планирање на СИМ е процес кој постави цврсти темели на правецот кон кој ќе се стреми извидничката организација
во Р.Македонија и како извидништвото ќе изгледа во 2020 година.
Стратешкото планирање представуваше сложен процес кои се одвиваше низ неколку фази
и тоа: Евалуација и ревизија на старата Стратегија на СИМ, консултација со партнери и
експерти, прашалник до одредите и посета на одредите, форум за стратешко планирање
во Охрид на кои присуствуваа 60 претставници од сите извиднички одреди, консултација
по предлог документ и усвојување со амандмани на Собрание на СИМ.
Процесот беше инклузивен и во стратегијата беа вметнати сите стремежи на раководствата
но и на самото членство од одредите. Како краен документ се доби Стратегија 2020 со
акционен план која го опфаќа периодот од 2014 до 2020 година.
„Стратегијата 2020“ 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.
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Обновување на младинската програма на СИМ - Форум за младинска програма
Во 2014 година Сојузот на Извидници на Македонија го отпочна ревидирањето на младинската програма со што се започна процес
кон осовременување, модернизирање и надоградување на едукативниот курикулум понуден од извидничката организација.
Обновувањето на програмата представува исклучително значаен процес кои ќе го карактеризира извидништвото за наредните
генерации. Процесот започна на стартот на месец февруари а ќе трае до септември 2015 година кога се очекува да биде пуштена во
употреба новата програма „Компас“.
По креирањето на тим за обнова на програма кој работеше во корелација со канцеларијата и
Бирото на СИМ се направи идентификување и евалуација на постоечките документи кои се
однесуваат на младинската програма а потоа се прибираа добри и лоши практики од регионот
како и од Европа. Тимот изготви нацрт концепт кои понатаму се доработваше со добивање на
коментари преку инклузивниот процес отворен со одредите и останатите НВО кои работат на
полето на неформална едукација.
Од 9ти до 11ти Мај се организираше Национален Форум за Младинска Програма на кој
учествуваа 50 претставници од сите извиднички одреди. Учесниците на овој Форум дискутираа
за што се треба да содржи и цели новата програма, на кој начин ќе се спроведува кон нашето
членство, каква едукација ќе нудиме на младите и како ќе останеме релевантни и атрактивни
во исто време.
Целта на Форумот за младинска програма беше да се соберат клучните претставници во полето
на младинската програма од извидничките одреди во Р.Македонија поканувајќи ги воедно и
водачите и тренерите од одредите. Како резултат на форумот беа изготвени насоки и
материјали по кои тимовите за категориите подоцна ги изготвуваа прирачниците и
програмските објаснувања.
По форумот програмскиот тим изготви публикации – водичи низ програмата за сите категории и ги сподели на консултација со
одредите. Со цел да се фокусираат препораките кои се добиваа од членството во текот на месец септември се организираше
работна средба за консултации на работните верзии на програмите за специфични возрасни категории.
До крајот на месец септември се отвори конкурс и се поделија првите предлог публикации со што започна имплементацијата на
пилот програмата. За време на имплементацијата на пилот програмата постојано ќе се собираат искуствата и ќе се врши евалуација
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на истата. Сите нови коментари и сугестии ќе бидат инкорпорирани во постоечките насоки со цел до септември 2015 година да се
усвојат финалните верзии.

До крајот на годината дополнително тимот го ревидираше системот на вештини на Сојузот на извидници на Македонија и заклучно
од јануари 2015 ќе започне пилот имплементацијата на истиот како посебен дополнителен програм од младинската програма на
СИМ.
Тренинг за подготовка на проектни апликации и вмрежување на млади
Од 28ми до 30ти Март во хотел Сан Нико во Пробиштип се оддржа Тренингот за подготовка на проектни апликации и вмрежување
на млади на кои учестуваа 25 извидници од 9 одреди.
Целта на настанот беше да се зајакнат младите извидници со вештини за подготовка на проектни апликации и да се инспирират
преку нив да ги остваруваат своите идеи за креирање подобар свет.
На овој настан учесниците се стекнаа со вештини за изработка на проектни апликации, се запознаа со методите и вештините за
правилно изразување и преку заедничка работа изготвија неколку апликации за младински иницијативи за локалните заедници.
Учесниците беа силно мотивирани и се очекува овие млади кадри своето ново стекнато знаење да го практикуваат во своите одреди
и заедно здружувајки се посилно да влијаат во општеството.
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УЧЕСТВО НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ НАСТАНИ
Учество на 9-та Смотра на Сојузот на Извидници на Србија
Сојузот на Извидници на Македонија зема учество на 9-та Смотра на Извидници на Србија, која што се оддржа во Бела Црква во
периодот од 25.07 до 04.08. Македонскиот контингент го сочинуваа 30 извидници. Македонските извидници беа сместени во
населбата Дунав. На оваа смотра извидниците учествуваа на голем број на работилници преку кои се манифестираше креативноста
на младите и неформалното образование.
На смотрата земаа учество 1500 извидници од 15 држави.
Учество на смотра на Сојуз на извидници на Црна Гора
Сојуз на извидници на Македонија со 40 извидници учествуваше на смотрата на Сојуз на извидници на Црна Гора која годинава се
одржа во Бар. На смотрата учествуваа 700 извидници од 10 држави. Програмата на смотрата се состоеше од повеќе тематски излети
и работилници преку кои учесниците се запознаваа со историјата, културата и природните убавини на Црна Гора.
Учество на смотра на Сојуз на извидници на Бугарија
Смотра оваа година одржа и Сојузот на извидници на Бугарија со што го прикажа својот развој и напредок. СИМ учествуваше на
смотрата со 3 свои претставници и го посети логорот и програмата организирана во кампот во Шумен.
Светска извидничка конференција и младински форум
Од 4-ти до 7-ми Август во Рогла и од 11-ти до 15-ти во Љубљана, Словенија се одржаа светската извидничка конференција и
младинскиот форум.
Сојузот на Извидници на Македонија активно учествуваше во настаните со 3 делегати.
Светскиот извиднички младински форум е образовна алатка за поддршка на процесот на развивање на учеството на младите во
партнерство со возрасните и младите членови во најстарите возрасни секции. Тоа е настан кој ги зајакнува и ги инспирира младите
преку партиципативен пристап, помагајќи им да развијат вештини за донесување одлуки кои може да се користи во рамките на
извидничката организација и во поширокото општество. Темата на форумот беше „Едно дрво, многу гранки“ и го симболизираше
единството и различноста кај извидниците.
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Светската конференција е највисокиот орган на извидничката организација и за време на конференцијата работеше на прифаќање
на извештаите, донесување одлуки за настани и активности, како и ги избира новите членови на Светскиот Извиднички Комитет.
На конференцијата се избра нов претседател на Светската Организација на Извидничкото Движење- Jоão Armando G.
На оваа конференција се примија и две нови членки во организацијата-Јужен Судан и Монако.
За време на конференцијата беше усвоена новата стратегија и визија за Светската Организација на Извидничкото Движење.
Ерасмус + размени и партнерства
Следејќи го почетокот на оваа програма СИМ активно во 2014 година ги користеше овие можности и оствари партнерства со повеќе
организации преку кои на интернационални активности од образовен карактер беа испратени 50 извидници и тоа во Романија
(Нокрих), Исланд, Сицилија и Чешка.
Соработката и користењето на оваа програма ќе продолжи и во 2015 година.
Соработка – проект со Данските извидници
Заедничкиот проект со Данските извидници наменет за подигање на квалитетот на кадрите на Сојуз на извидници на Македонија
во 2014 година активно ги подготвуваше активностите – два одделни интернационални тренинзи кои ќе се одржат во 2015 година
во Македонија.
Тимот за Интернационалниот тренинг за патролни водачи оствари низа средби и една посета на Данска при што се дефинираа
условите, тематиките и начинот на реализирање на заедничкиот тренинг кој ќе се одржи во Јуни 2015 година.
Тимот за Интернационалниот тренинг за возрасни во извидништвото оствари средби при што Данскиот дел од тимот ја посети
Македонија и ги договорија деталите за одржување на тренингот кој ќе се одржи во Мај 2015 година.
Активната соработка со Данските извидници продолжува да се продлабочува со што Данските извидници остануваат клучен
партнер во создавањето на нови кадри со интернационално искуство во СИМ, а се очекува во иднина да бидат и директно вклучени
во обновата на тренинг системот на СИМ. Целокупните активности на меѓусебната соработка се дел од проектен предлог
финансиран од фондацијата АСОЦИО.
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Соработка – проект со Француските извидници
Соработката со Францускиот Сојуз на Извидници во 2014 година се интензивираше на исклучително високо ниво. Со цел полесно
да се менаџираат заемните размени на извидници како и да се креираат заеднички проекти од почетокот на 2014 до декември 2014
година во канцеларијта на СИМ волонтираше Сем Бутрен, француски извидник кои беше задолжен за интензивирање на
соработката и подршка на комуникацијата при организирањето на меѓусебни размени.
Покрај споменатата улога, волонтерот беше вклучен и во обновата на програмата со споделување на своите искуства во делот на
Роверската програма.
За време на летото се остварија серија размени при што 84 француски извидници учествува на заеднички активности со одредите
во Македонија и 11 Македонски извидници учествуваа во интеранционална активност со Француските и Германските извидници
која се одржа во Франција.
Дополнително Франсуските извидници се вклучија во проектот : Младите за пониска
емисија на СО2 кој СИМ го реализираше како партнер на Гоу Грин. Француските извидници
од Стразбург ги споделуваа своите практики за улогата на младите во намалување на
загадувањето со СО2. За време на последната недела од август 2014 година се организираше
камп во село Скребатно со истата тематика на кои учествуваа 26 француски извидници.
Во 2014 година отпочнаа и подготовките за учество на Француската Смотра која ќе се одржи
наредната година, при што контингент лидерот ја посети Франција и се запозна со условите
и програмата на настанот.
Партнерството се дефинираше со меморандум за соработка кои треба да биде ставен во праса и усвоен во 2015 година. Со
креирање на овој меморандум ќе се стават во рамка идните заеднички проекти и активности со што ќе се интензивира меѓусебната
соработка.
Од почетокот на 2015 година се очекува да пристигне и новиот француски волонтер кои ќе има улога да ја олесни имплементацијата
на заедничките активности и да ја зголеми комуникацијата.
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Посета на Извиднички Центар Нокрих –Романија
Делегација на СИМ во текот на месец ноември го посети извидничкиот центар во Нокрих,
Романија. Целта на посетата беше да се соберат позитивните искуства од работењето и
менаџирањето на овој центар со цел да истите бидат употребени при креирање на
извидничкиот тренинг центар во Градовци кои се очекува да се оформи во 2015 година.
Делагацијата беше одлично пречекана и во 3 дневната посета целосно се запозна со
менаџирањето на центарот и програмата која тој ја нуди. Практиките ќе бидат во целост
имплементирани при креирање на извидничкиот центар во Градовци. Покрај тоа се
оствари соработка со Романскиот Сојуз на извидници која ќе се развива и во иднина.
Средби на ветерани – Жабјак, Црна Гора
12 члена делегација на Сојузот на извидници на Македонија учествуваше во традиционалната средба на ветерани од поранешните
југословенски републики која оваа година се одржа во Жабјак, Црна Гора во втората недела од месец февруари.
На средбите се дискутираше за заеднички соработки, активности и проекти и воедно се презентираа годишните планови на сите
сојузи. Средбата има за цел да ги зајакне старите партнерства и пријателства како и да понуди друштвени средби за највозрасната
категорија на извидници.
Состанок на сојузите од Југоистична Европа, Истанбул – Турција
Втора година по ред согласно договорот на европската извидничка конференција во Берлин се одржаа средбите на сојузите од
Југоисточна Европа кои годинава се одржаа во текот на втората недела од октомври во Истанбул, Турција.
На состанокот Македонија беше претставена со 5 члена делагација. Цели на средбите
се зајакнување на меѓусебната соработка и креирање на заеднички проекти и
политики на регионално и Европско ниво. За време на средбите се постигнаа серија
договори и се отвори сериозно процесот кон организирање на заедничка Балканска
камп чиј прв домакин ќе биде Сојузот на извидници на Турција.
Сојуз на извидници на Македонија е домакин на наредните средби кои ќе се одржат
во септември 2015 година. На состанокот Македонската делегација на чело со
Интернационалниот комесар Јане Плавевски кои беше и еден од тројцата координатори
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на настанот даде исклучителен придонес за зајанување на мрежата и поттикнување на заедничките соработки. Преку организирање на
идните средби во Македонија, СИМ дополнително ќе се заложи за уште посилна и пообемна соработка во регионот.

Тренинг на тема Диверзитет во извидништвото, вклучување на Роми во извидништвото, Белград – Србија
Сојузот на извидници на Македонија со 3 учесници партиципираше на тренингот на тема
Диверзитет во извидништвото, вклучување на Роми во извидништвото кој се одржа во
втората недела од месец ноември во Белград – Србија. Целта на тренингот беше да се
мотивираат и оспособат со вештини и знаења учесниците за да организираат процеси
преку кои млади роми ќе се вклучат во извидничката организација. Со оглед на
стратешката определба на СИМ да го диверзифицира своето членство учесниците беа
подготвени уште пред почетокот на тренингот и канцеларијата оствари средби со
ромски организации кои дадоа свои препораки за како да се водат процесите.
Учесниците успешно го завршија тренингот и се очекува како тим да започнат
организирање на активности кои ќе целат кон инклузија на млади роми во извидничката
организација.

АКЕЛА (Интернационален Собир на Водачи на Развигорци )
Во периодот од 02.08.2014 до 06.08.2014 во извидничкиот камп Вестерное, Република
Германија се одржа Првиот Интернационален Собир на Водачи на Развигорци, Акела
2014 (1st International Cub Scout and Brownie Leaders Gathering, Akela 2014) на кој учество
зедоа двајца извидници од Сојузот на извидници на Македонија - Ана Прчковска од “Прв
Скопски Извиднички Одред” и Тамара Ѓорѓиева од И.О. “Meтоди Митевски Брицо”.
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Покрај нашата делегација, овој интернационален собир обедини околу 400 извидници од
27 земји во светот. Мнозинството го сочинуваа извиндици од Европа, односно Германија
и Франција како најмногубројни контингенти со по околу 70-тина учесници, но и
извидници од земји од Азија и Африка како Руанда, Ангола, Хонг Конг, Сингапур и други.
Настанот беше организиран од Сојузот на извиндници на Германија по повод 100 години
од извидништво за развирци.
Искуствата стекнати на настанот беа применети дирекно преку вклучувањето на
представниците на СИМ во креирањето на програмата и публикациите наменети за водачите
на равигорци.

Летен Интернационален камп во Турција
Во периодот од 10.08.2014 до 17.08.2014 година, контигентот на СИМ од осумнаесет извидници го посети интернационалниот камп во
Истанбул, Република Турција. На овој камп во областа Умраније, ( целосно Ümraniye Kent
Orman İzcilik Kampı) зедоа учество 17 извидници од И.П.О „Јадран” – Скопје и еден извидник
од И.О „Браќа Миладиновци” – Скопје, од кои 13 беа помлади извидници и 5 ца ровери. На
овој камп учество можеа да земат сите членови од македонските одреди кои се полноправни
членки на СИМ.
Интернационалниот камп, каде се одржуваа сите извиднички активности се наоѓа во областа
Умраније во Истанбул, затскриен во голема борова шума и излегува на природно езеро.
Реализацијата и организацијата на овој камп ја овозможи Турската
Извидничка Федерација, поддржана од Општината Истанбул Метрополитен. Кампот
претставува извиднички центар и секое лето е отворен за извидници и посетители кои сакаат
да го почувствуваат извидничкиот дух. Во горенаведениот временски период во
кампот имаше повеќе од 1000 извидници од различни земји, како што се Турција, Авганистан,
Алжир, Јордан, Ирак и Македонија.
Целта на постоење на камп од ваков тип, каде се создава големо извидничко семејство со осврт за придонес на мир во светот е да
обезбеди развој на младите во правец на подигнување на свеста за животната средина преку теоретски и практични
духовни, физички, социјални и спортски тренинзи, како и дека тие ќе ги прифатат вредностите почитување, солидарност, споделување,
живеење во заедница, и преземање на одговорност преку подобрување на нивната самодоверба.
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Програмскиот дел во кампот беше наменет за извидници од 11-17 години, но меѓу македонските извидници имаше и постари од 17
години кои ги водеа помалите и се погрижија сите активности да бидат посетени и да заземат активно учество во секоја од нив.
Активностите беа различни и се случуваа на повеќе места низ кампот, како на пример јавање на коњи, качување на карпа,
веслање,paintball, бадминтон, стреличарство, пливање и теоретски предавања за сообраќај, прва помош и за опасноста од загаденоста
на морските води. Покрај сите разлики и правила, летниот камп во Турција беше едно несекојдневно искуство и овозможи создавање на
низа пријателства. Контигентот на СИМ несомнено остави добар впечаток и отворени врати за повторна средба.

ФОРУМ ЗА ИСКУСТВА ВО ПРИБИРАЊЕ НА ФИНАНСИИ
Во канцелариите на Европскиот извиднички регион во Брисел од 13 до 16 Јуни се
одржа Форум за искуства во пробирање на финансии за работа на националните
извиднички организации. Учесник на настанот од СИМ беше Генералниот секретар,
Горан Ѓорѓиев. На настанот учествуваа 26 учесници кои ги споделуваа своите
искуства во прибирање на финансии и преку заедничко советување учесниците се
запознаа со можностите да се користат различните фондови кои се достапни за
националните организации.
Поврзувањето со одговорните индивидуи за финансии во Европките организации е
значаен и за поврзувањето на нови партнерства и зголемување на финансиската
одржливост на организацијата.

ФОРУМ ЗА СПОДЕЛУВАЊЕ НА ИСУСТВА ВО КРЕИРАЊЕ И ИЗРАБОТКА НА РОВЕРСКАТА ПРОГРАМА
Како дел од интернационален Ерзамус + проект на Исландскиот сојуз на извидници во првата недела на месец ноември се
организираше форум за споделување на искуства во креирање и изработка на роверска програма. На форумот кој се одржа во
близина на Рејкјавик во Исланд присуствуваа 32 учесници од повеќе Европски национални извиднички организации. СИМ на
настанот го представуваше Генералниот секретар на СИМ кој ја презентираше новата роверска програма која е во пилот фаза на
имплементација. Настанот беше од особено значење за СИМ и од истиот беа собрани добрите искуства и практики од финскиот,
шведскиот, франсцускиот, ирскиот и белгискиот сојуз. Новата програма беше презентирана и доби позитивни критики.
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ИЗВИДНИЧКА АКАДЕМИЈА БЕЛГРАД, СРБИЈА
Во периодот од 04 до 09 Ноември 2014 година во Белград Р.Србија се одржа извидничката академија под името Academy 2014,а за
организатор домаќин на самиот настан беше Сојузот на извидници на Р.Србија. Учесник од Сојузот на извидници на Македонија беше
Благојче Секуловски од И.О. Мирко Милески од Кичево.

Академијата претставува најзначаен
меѓународен извиднички и младински
настан дизајниран да им овозможи на
учесниците да добијат висок квалитет на
практична обука, совети како и можности
за мрежно поврзување околу основните
приоритети на европските региони на
WAGGGS I WOSM.
Извидничката академија оваа година е
посетија 230 извидници од 42 различни
држави.Програмскиот дел на академијата
беше поделен на три дела: стратегија и менаџмент,едукација и тренинг и комуникација.Секој од учесниците зависно од својот
интерес имаше можност да си ги бира своите сесии кои беа распоредени во два дела предпладне и послепладне од 5 до 8
ноември.Сесиите се одржуваа на англиски јазик а беа спроведени од искусен инструкторски тим кој работи за WOSM I WAGGGS.
ТРЕНИНГ ЗА МЛАДИНСКО ЗАСТАПУВАЊЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ
Во периодот од 26.11.2014 до 30.11.2014 во Прага, Република Чешка се одржа тренинг за млади говорници и младинско зајакнување
на којшто учество зедоа 2ца извидници од Сојузот на Извидници на Македонија – Ана Костовска (И.П.О. „Галеб“) и Тамара Ѓорѓиева
(И.О. „Методи Митевски – Брицо“). Селекцијата на учесниците беше направена од страна на бирото на Сојузот на Извидници на
Македонија, а главна причина за направениот избор беше нивната работа на национално ниво и покажаниот интерес и вештини во
областа на младинско јакнење и застапување на организацијата. Освен одличната можност да бидат дел од ваков настан,
учесниците добија поддршка и помош од Сојузот при подготовките за истиот. Овој интернационален тренинг обедини 51 извидник
од 17 земји во Европа, со тоа што секој национална организација броеше од еден до четири претставници. Учесниците беа на
возрасна граница од 16 до 24 години и истите вклучуваа веќе искусни, но и идни млади говорници на националните извиднички
организации.
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Главната цел на овој настан беше обучување на млади извидници за млади говорници и претставници на своите национални сојузи,
односно асоцијации. Тренингот беше централно фокусиран околу развивање на вештини за јавно говорење, поттик за младинско
застапување и пишување и остварување на идни проекти. Истиот беше составен од предавања на искусни извидници од Европскиот
Регион, како и практични вежби за мултимедијално застапништво.
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СИМ ВО 2014 ГОДИНА
Канцеларија на СИМ
ПРИХОД
ЧЛЕНАРИНИ
ПРОЕКТНО РАБОТЕЊЕ
ДОНАЦИИ
ИЗВИДНИЧКИ ЦЕНТАР ОХРИД
КОТИЗАЦИИ ЗА УЧЕСТВО НА НАСТАНИ
ИЗНАЈМУВАЊЕ И УСЛУГИ
БАНКАРСКИ ПРОВИЗИИ
САЛДО ОД 2013

2 471 886 денари
160 000 ден.
1 854 395 ден.
270 000 ден.
60 000 ден.
49 687 ден.
62 746 ден.
10 ден.
15 048 ден.

49 437 $
3 200 $
37 087 $
5 400 $
1 200 $
994 $
1 250 $
0,20 $
301 $

РАСХОД
ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ
АВТОРСКИ ДОГОВОРИ
ЧЛЕНАРИНИ
ВРАТЕНИ ПОЗАЈМИЦИ
ИЗВРШУВАЊА ЗА СТАРИ ДОЛГОВИ
УЧЕСТВО НА НАСТАНИ
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУГИ АКТИВНОСТИ
ИСПЛАТЕНИ ПОДРШКИ (ПРОЕКТНИ)
РЕЖИСКИ ТРОШОЦИ
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ
БАНКАРСКИ ПРОВИЗИИ
САЛДО

2 468 520 денари
390 333 ден.
154 144 ден.
49 961 ден.
214 200 ден.
135 246 ден.
226 365 ден.
998 109 ден.
7 538 ден.
266 860 ден.
6 315 ден.
2 690 ден.
16 759 ден.
3 366 денари

49 370 $
7 806 $
3 082 $
999 $
4 284 $
2 704 $
4 527 $
19 962 $
151 $
5 337 $
126 $
53 $
335 $
67 $
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ПРИХОДИ

КОЛАЧ НА ПРИХОД
Членарини

Проекти

Донации

Извиднички центар

Котизации

Услуги

Салдо

Основните
поголеми
проекти
обезбедени од фондациите:

2%

11%
2%

3%
14%
1%

75%
6%

Во 2014 година основен буџетски приход на
СИМ беше проектното работење од кое
потекнуваат повеќе од 75% од приходите.
беа

Messengers of Peace – 32 000 $
Eric Frank Trust – 7 800 $
Од обата фонда не се исплатени сите
средства иако се во завршна фаза на
имплементација (95%).

Диверзитетот на финансирањето на СИМ се оценува како добар индикатор кон одржливоста на организацијата. Од целокупниот
буџет 14 % е остварен преку самата работа на организацијата односно од котизации, услуги и работа на Извидничкиот Центар во
Охрид. Со оглед дека според планирањето на буџетот се очекува поголем придонес од Извидничкиот Центар Охрид во главниот
буџет на организацијата одржливоста во наредните години се очекува дополнително да се зголемува.
Дополнително во текот на 2014 година Сојузот на извидници на Македонија работеше и спроведуваше проектни активности од
фондацијата ASOCIO преку проектот за подршка на извидништвото во Југоисточна Европа при што според карактерот на
фондацијата не се исплаќаа средствата на сметката на СИМ туку фондот директно ги подмируваше расходите. Поради тоа
финансиите во износ од 12 000 $ не се прикажани во буџетот на Сојуз на извидници на Македонија.
Генерална оценка на целокупната финансиска работа во 2014 година е дека СИМ обезбеди доволно средства за програмските
активности и успеа да го одржи буџетот на посакуваното ниво. За следната година според развојната динамика потребно е буџетот
да порасне за 25 %. Фокусот во наредната година треба да биде на обезбедување на средства за административно работење на
организацијата.
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РАСХОД

Колач на расходи

Плати и придонеси

Хонорари

Членарини

Раздолжување

Учество на настани

Проектни активности

Други активности

Подршка за одреди

Режиски и административни трошоци

Провизии
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Организација на проектните активности (разложена ставка)

АКТИВНОСТИ
Превоз

Сместување и храна

Учество на настани (разложена ставка)

УЧЕСТВО НА НАСТАНИ
Материjали

Светска конференција
Состанок на сојузи од Југоисточна Европа
Авионски карти

132650
223615
39894
78011
641764

76291
14469

Расходите во 2014 година се базираа на предвидената проектна динамика и се водеа според определените проектни услови.
Негативно на буџетот се одразија раздолжувањата во износ од 214 000 денари и извршувањата на стари долгови во висина од 135
246 денари кои не беа предвидени во буџетот. Сепак истите не се одразија на имплементирањето на проектите и генерално
годината заврши со позитивен биланс и без заостанати обврски од било каков карактер (исплатени плати, членарини, проектни
обврски и др.).
За разлика од предходните години како резултат на зголемување на приходите е опадната процентуалната застапеност на платите
и хонорарите во расходите и во 2014 година изнесуваше само 22% од целокупниот расход.

Горан Ѓорѓиев,
Генерален секретар на Сојуз на извидници на Македонија.
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ПАРТНЕРИ И ПОДРЖУВАЧИ НА СОЈУЗОТ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА
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Сојуз на извидници на Македонија
Скопје, 2015 година
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