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Во табелата се дадени имињата на извршните тела на Сојузот на
Извидниците на Македонија од изборното собрание на СИМ во 2010 година до
овогодинешното.

Старешина на СИМ во тековната година беше Златко Митков. На собранието
одржано на 17.04.2011 година за нов Старешина на СИМ е избран Димче Велев.

Членови на Старешинството од 30.01.2010 гпдина

1 Зоран Шиљковски – заменик Старешина
2 Ненад Андреевски
3 Петар Атанасовски
4 Феријанчо Гогоски
5 Живко Денковски
6 Јане Илијески
8 Бобан Москов
9 Јане Спасиќ
10 Огнен Стефанпвски

Началник на Бирото на Сојуз на Извидници на Македонија од 20.02.2010 година
е Драган Анчевски.

Членовите на бирото и комесариатите беа во процес на формирање кој заврши
на 10 Април 2011 година со поставување на следнава структура на комесариати:

- Комесар за обука на кадри : Маја Маркова
- Комесар за програма : Горан Ѓорѓиев
- Комесар за односи со јавност : Јане Плавевски
- Интренационален комесар: Аце Антевски

Надзорен одбор на СИМ од 06.12.2009 година

- Горан Арсов
- Ѓоко Гучески
- Стеван Поповски

Управен одбор на ИЦО/ Извидник ДООЕЛ од 21.03.2010 година

- Владимир Николов
- Ѓорѓе Упшиќ
- Марјан Главинчески
- Методија Митевски
- Предраг Вуковиќ

Таше Пасинечки – Директор на Извидник ДООЕЛ

Горан Ѓорѓиев – Генерален Секретар на Сојуз на Извидници на Македонија



СПИСОК НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДРЕДИ ВО 2010/2011 ГОДИНА

И.П.О. Јадран Скопје
И.П.О. Галеб Скопје

И.П.О.Крсте Јон Струга
И.О. Илинден Скопје

И.О.М.М.Брицо Скопје
И.О.Брака Миладиновци Скопје

И.О. Скаут Куманово
И.О.Младост Валандово

И.О. Димитар Влахов Велес
Прв Скопски Извиднички Одред Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ

И.О. Наум Наумовски Борче Крива Паланка
И.О. Еригон Прилеп

И.О. Гоце Делчев Св.Николе
И.О. М. Милески Кичево
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PREGLED NA RABOTATA NA ORGANITE NA SIM

STARE[INSTVO NA SIM

Тековната година Старешинството ја започна со одржување на осмата седница на
19.12.2010 година надоврзувајки се на процесите и решавање на предизвиците кои се

провлекоа од почетокот на 2010 година. Златко Митков како старешина на СИМ не
успеваше да изнајде решенија за процесите и истите се решаваа за одреден период но

долгорочно повторторно се појавуваа на дневните редови од седниците на
старешинството. Процесот на формирање на биро на СИМ создаваше дополнителен

притисок бидејки иако бирото требаше да биде формирано на почетокот на Септември,
овој процес ни одалеку не ветуваше некаков продукт.

Старешината на СИМ, Златко Митков по неприсуство на три последователни седници по
сила на Статутот на СИМ беше разрешен од Старешина на СИМ, и беше распишан

конкурс за нов Старешина СИМ. На изборното собрание единствениот кандидат Димче
Велев беше избран за нов Старешина на СИМ заклучно од 17.04.2011 година.

Со самиот избор на Старешина Димче Велев го зазеде местото на Ненад Андреевски во
Старешинството на СИМ, како представник од И.О. Димитар Влахов од Велес.

Представик и член на Старешинството на СИМ од И.О. Младост Валандово беше
назначен  Ристе Павлов, на местото на дотогашниот Старешина Златко Митков.

Поради обврски и неприсуство на три последователни седници на Старешинството на
СИМ, членот Феријанчо Гогоски беше разрешен и на неговата позиција беше назначен

Игор Гогоски, како представник од И.П.О. Крсте Јон – Струга.

По промената на раководната структура новиот старешина донесе свежина во работата
на ова тело и започна со активно решавање на предизвиците кој ги наследи. До крајот
на тековната година оваа структура одржа уште 4 седници заклучно со Петнаесетата
седница одржана во Септември 2011 година од кога започнува да се смета тековна

2011/2012 година.

Фокусот на одржаните седници се посвети за донесување серија основни документи и
правилници за работата на СИМ, започнувајки од Правилник за регистрација,

Сметководствени политики и Финансиско планирање.



Биро на Сојуз на извидници на Македонија

Кон крајот на 2010 година процесот на формирање на биро на СИм сеуште не беше
сведен кон финализирање. Официјално бирото се формираше на 10 Април 2011 година

по одржаниот Тим Билдинг викенд во Крива Паланка. На наредната седница на
Старешинството во мугрите на изборното собрание во Април беа назначени следниве

комесари:

- Комесар за обука на кадри : Маја Маркова
- Комесар за програма : Горан Ѓорѓиев

- Комесар за односи со јавност : Јане Плавевски
- Интренационален комесар: Аце Антевски

Слаган Станкович беше назначен за Заменик Началчник на бирото на СИМ.

Оваа структира покрач започнувањењто на стратешкото планирање уште на настанот
кога се формираше имаше обврски кои требаше да ги исполни. Една од обврските беше

огранизирање на повеке обуки од кој една од нив – Заедничка Школа за Водачи со
партнерите од Данска, Изработка на нова Веб портал за СИМ, Унифициран настап на

СИМ и реновирање на младинската програма на СИМ.
Фактот дека по самото формирање на бирото следуваа летни одмори и пасивен период
не беше доволен за Старешинството на СИМ воп Септември 2011 година да го разреши

овој состав и да распише нови конкурси.
Со овоја потег на Старешинството актуелното биро доби реорганизација и

моеметалниот состав е следниов:

Началник на биро : Слаган Станкович
Комесар за обука на кадри : Ангелче Гушев

- Комесар за програма : Горан Ѓорѓиев
- Комесар за односи со јавност : Јане Плавевски
- Интренационален комесар: Драган Анчевски

- Комесар за акции : Стефан Денковски



АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД СИМ

РИОН 2010

Vo soglasnost so osnovnata programa za rabota na Sojuz na izvidnici na
Makedonija na sednicata na stareшinstvoto na СИМ odr`ana na den 26.09.2010
donse odluka RION 2010 godina da se odr`i na den 08 - 11.10.2010 godina vo selo

Stanci , Kriva Palanka ,za odred домаќин беше odredeno da bide Izvidni~ki
odred ,,Naum Naumovski-Bor~e,, od Kriva Palanka.

Na RION 2010 u~estvuvaa slednite izvidni~ko pore~anski odredi:

1. Izvidni~ki odred ,,Naum Naumovski-Bor~e,, Kr.Palanka (domaќin).
2. Izvidni~ki odred ,,Skaut,, Kumanovo.
3. Izvidni~ki odred ,,Dimitar Vlahov,, Veles.
4. Izvidni~ko pore~anski odred ,,Jadran,, Skopje.
5. Izvidni~ko pore~anski odred ,,Galeb,, Skopje
6. Izvidni~ki odred ,,Bra]a Miladinovci,, Skopje.
7. Izvidni~ki odred ,,Metodija Mitevski-Brico,, Skopje.

Учесниците се натпреваруваа по стандарндните дисциплини од пропозициите за РИОН.
Иако одзивот на учесници (11 екипи) е премногу слаб и резултатите од активностите
беа на доста ниско ниво, акцијата заврши во добар дух со голема конкуренција мегу
прво пласираните екипи, што покажува дека дел од одредите сосема се успешни во
предвидените дисциплини, но голем дел од одредите дека воопшто не работат на
ориентација. Исклучително загрижувачки е фактот за се послабата заинтересираност за
учетво на извиднички во РИОН.

Во ораганизацијата на дел од активностите се вклучи и Црвениот Крст од Крива
Паланка.

РИОН беше посетен и проследен и низ неколку дневни весници како и една локална
телевизија.

Plasman vo maшka konkurencija:
1 mesto Izvidni~ki odred ,,Skaut,, Kumanovo.
2 mesto Izvidni~ki odred Metodija Mitevski-Brico,, od Skopje.
3 mesto Izvidni~ki pore~anski odred ,,Jadran,, od Skopje.

Plasman vo `enska konkurencija:
1 mesto Izvidni~ki odred ,,Metodija Mitevski-Brico,, od Skopje.
2 mesto Izvidni~ko pore~anski odred ,,Jadran,, od Skopje.

Peharot za generalen plasman otide vo racete na:
Izvidni~ki odred ,,Metodija Mitevski-Brico,, od Skopje.

Одредот домакин успешно ги заврши своите обврски и по втор пат достоинствено беше
домакин на ваков Републички настан.



FOSE – Friends of Scouting in Europe

Од 15  до 17 Ноември  во Охрид се одржа годишниот собир на Friends of Scouting in
Europe. Домакин на ваквов Европски настан за прв пат беше Сојузот на извидници на
Македонија, што само по себе представува голем успех. СИМ за овој настан подготви
прикладни презентации и активности со што се прикажа како добар домакин. Беше
представена нашата организација а и се искористи можнаста да се посреди за
добивање на подршка на неколку локални проекти на Извидничките одреди. На крајот
на собирот беше објавено дека се подржани проектите на : И.О. М.М. Брицо, И.П.О.
Галеб ( акција за регуртација) и И.О. Димитар Влахов ( Школа за водачи).

ИНСТРУКТОРСКА ШКОЛА – TRAINING FOR TRAINERS

Од 3 до 7 Ноември 2010 година во манстирот Јоаким Осоговски во Крива Паланка се
одржа Инструкторска Школа во соработка со Данските извидници. Овој тренинг беше
прв од ваков вид  во последните пет години.  На тренингот учествуваа 25 учесници кои
беа обучени зо тренерски способности и вештини. Тренингот и неговата програма неше
креирана за потребите на учасниците и беше релевантна за потребите на СИМ.
Тренингот заврши повеке од успешно и продуцираше по подолг период нови кадрри во
СИМ.

Оранизираниот тренинг беше подржан од  Данските извидници и дел од тековна
соработа за подобрување на состојбата на извидништвото во Македонија.

На овој тренинг за прв пат беше напуштена практиката на организирање по
традиционалниот Woodbage систем.



ДЕН НА ДРВОТО

СИМ по втор пат ја подржа оваа манифестација и активност со
инволвирање на повеке од  50 ивидници на денот на посадување
на дрвјата. Видливоста на СИМ беше на високо ниво следејки го
фактот дека со поедни групи на млади извидници СИМ
присуствуваше на поседување на двца заедно со познатите
личности  и локации кои беа добро медиумски покриени.  Улогата
на СИМ во оваа граѓанска активност завзема традиционален
каракер бидејки  организациите обострано се гледаат како
партнери во орагнизирањето на ваквите активности.

Засадувањето на дрвцата се одржа на 19 Ноември 2010 година во околината на  Катланово.

ОБЕДИНЕТИ ЗА УТРЕ – ПРЕВЗЕМАМЕ АКЦИЈА СЕГА

СИМ во почетокот на Ноември потпиша меморандум
за соработка со НО Биди Зелен по што активно
започна планирање на заеднички активности со кои
СИМ ја исполнува својата еколошка компонента од
програмата.  Заеднички со невладините  Биди Зелен и
АИЕСЕК  на 4 и 5 Декември 2010 година во
Економскиот факултет  СИМ организирање трибина за
младите со цел подигање на свеста и промовирање
младински активизам кон решавањето на еколошките

проблеми и постигнување одржлив развој.  Презентер на сесијата на СИМ беше  Јордан
Бајрактаров  од И.О. Димитар Влахов – Велес. Трибината беше пропратена низ сите медиуми  а
овој настан беше само почеток од заедничката иницијатива која започна во месец   Ноември.

МАРШ ПРОТИВ ЗАГАДУВАЊЕ

Соработката со невладината Биди Зелен продолжи и во средината на месец  Декември кога
соработкта прерасна во платформа за младинска одржливост. Основачи на платформата се СИМ,
и невладините Биди Зелен и АИЕСЕК. Прва заедничка активност на терен беше одржувањето на
марш против загадување и серија активности за подигање на свеста.

Маршот се одржа по Скопските улици  и беше
успешен. Активноста ја проследија сите медиуми.
Единствен негативен фактор беше крајно
студеното време кое не натера дел од
активностите да бидат откажани.  СИМ
учествуваше со повеке од  50 извидници иако
најавата беше многу  поголема, нема простор за
разочарување со оглед на временските услови.

На маршот учествуваа повеке од 150 учесници.



Светска Извидничка Конференција – Бразил 2011

Од 06 до 11  Јануари 2011 година во Куричиба во Бразил се одржа Светската извидничка
конференција на која СИМ учествуваше со еден представник – Драган Анчевски. 80 % од
расходите беа покриени од Европското Скаутско Биро а останатите од учесникот на
конференцијата. Покрај конференцијата исовремено се одржа и младински форум на кој исто
така нашиот представник зеде активно учество.

На конференцијата СИМ преку својот представни зеде активна
улога во процесите на донесување одлуки и изборот на новиот
комитет. Наредната конференција ќе биде во Словенија што е
успех на лобирање на сите организации во регионот. Тоа е и
можност СИМ да присуствува со повеќе представници на еден
ваков исклучително значаен настан за извидништвото.

На младинскиот форум целиот процес за Младинска
Вклученост беше воден од нашиот представник за што СИМ
доби и признание.

На конференцијата се остварени повеќе средби на кој се иницирани нови соработки кои треба
да се развиваат во наредниот период, мегу нив соработка со извидниците од Франција, Финска,
Англија и сл.

Тренинг за ненасилна комуникација

Од 13 до 16 Јануари 2011 година во ИЦО се одржа тренинг за Ненасилна комуникација во
организација на СИМ. Тренингот беше дел од лични проекти на извидниците од И.О. Скаут кои
произлегоа од инструкторската школа во Р. Србија.  На настанот учествуваа 16 учесници кои се
оспособиа со вештини за комуникација и конуникациски способности како и се обучиа како да
водат ненасилни процеси на комуникација.

Зимска школа за вештарства

По повеке од  десетина години  СИМ од 20 до 25 јануари во Извидничкиот Дом – Катлановска
Брезица организирање школа за вештарства. Настанот беше дел од личен проект на тренерите
од СИМ кои учествуваа на инструкторската школа во Р.Србија.  На нстанот учествуваа повеке од
120 учесници со што беше една од помасовните активности во последните години.  На школата
беа понудени повеке од  15 вештарства преку модуларни активниости за освојување. Интересен
е и податокот што учествуваа сите извиднички одреди од Р.Македонија.



22 Феруари – Ден на Извидништвото

По повод Денот на ивидништвото СИМ организираше неколку дневен програм во чест на овој
ден.  Во организацијата се вклучија сите извиднички одреди од Скопје.

Програмата беше поделена на три дела и тоа

•22 февруари– Мајка Тереза

•26 февруари– Дневни активности за сите
извидници во парк

•26 февруари– Хајк за извидниците на возраст 15+

Иако временските услови не беа најповолни
активностите се спроведоа во најдобар ред.  На

денот на   традицијоналнотио качаување на врвот Водно имаше еден повреден извидник што
беше единствена црна дамка на настанот. На активностите организирни  преку денот учество
зедоа повеќе од 100 извидници.

Формирање на биро и тим билдинг

Од 08 до 10 Април во Крива Паланка се одржа тим билдниг за заинтересираните членови на
бирото на СИМ, Овој настан воедно и официјално ја креираше структурата на бирото на СИМ и ги
обучи лугето кои требаше да работат во истото. Настанот беше искористен да се извршат
неколку старешки планирања во засебни области на комесаријатите.

Беа идентификувани потребите на СИМ и беше
изработен план за спроведување на активнсоти
кои ќе ги постигнат зацртаните планови на
комесариатите. На  тим билдингот учествуваа 20
членови а истот беше подржан од Данските
извидници кој покрај финансиски подржувачи беа
и фасцилитатори на процесот.

СЕМИНАР ЗА ВОЛОНТЕРСТВО – Истамбул – Турција

Од 24 до 29 Март во Истамбул, Турција се одржа семинар за волонтерство во организација на
Европското Скаутско Биро и Сојуот на извидници на Турција. Учесник на семинарот и
представник на СИМ беше Аце Антевски . На семинарот беа презентрани трендовите и
предизвиците на волонтирањето и беа споделени повеке искуства од извидничките
организации од Европа во погледот на регуртација и задржување на волонтерите во
извидничките организации. Покрај тоа беа презентирани и методи на мотивација на



волонтерите. Искуствата стекнати на овој семинар ќе се пренесат во работата на канцеларијата
на СИМ со цел поуспешна работа и регуртација на повеке волонтери.

Светски Скаутски собир 2011 – Кристианстад - Шведска

Во периодот од 27. 07. 2011 до 07. 08. 2011 во Ринкаби (близу градот Кристијанштадт),
Кралството Шведска се одржа 22рата Светска смотра на извидници во организација на Сојузот на
извидници на Шведска и на WOSM. На оваа Смотра учество зедоа вкупно 9 извидници ( 5
помлади извидници, 3 ровери и 1 извидник ветеран) од Сојузот на извидници на Македонија (4ца

од И.П.О. „Галеб“- Скопје, 3ца од И.О. „Методи Митевски- Брицо“ и 2ца од И.П.О. „Јадран“). Да
напоменам дека на оваа Смотра учество можеа да земат сите членови од македонските одреди
кои се полноправни членки на СИМ. Водач на контингентот на СИМ беше Јане Плавевски
(комесар во бирото на СИМ), кој беше предложен за водач од страна на бирото на СИМ, и беше

овластен од страна на старешинството на СИМ да го води
контингентот на оваа Смотра.

Програма на смотрата беше поделена на модулни
и спонтани активност. Модулните активности беа
задолжителен дел од програмата, секоја патрола мораше
да учествува на нив. Дел од тие активности беше Dream
(ноќна активност, наменета да ја поттикне духовноста кај
извидниците), Quest (полигон на спретност, организиран
во огромни димензии), People (интерактивни работилници
каде што членовите на мекедоскиот контингент можеа да
се дружат со учесници од други националности и култури),

итн. Спонтаните активности беа посетувани воглавно во попладневните часови и беа така
поставени за секоја патрола да може да си направи своја програма. Спонтаните активности беа
од типот на качување по карпа и ѕид, најпримитивното извидничко искуство (палење оган со
дрвца, изработка на свои матерјали за преживање во природа, итн.). итн. Исто така за време на
смотрата беше организирано и еднодневно логорување во друг камп, надвор од локацијата на
смотрата. Овој дел од програмата беше познат како Камп во Камп.

За членовите на IST делот од програмата беше организиран така што тие сами и спонтано
се групираа по патроли и ги посетуваа активностите.

Организацијата на самата светска смотра беше на највиско можно ниво. Главни пропусти
беа во тоа што храната за ISТ беше од незадоволителен квалитет, а исто така и принципот на cash
free jamboree, каде што учесниците мораа да ги надополнуваат своите кредитни картички со
финансиски средства, беше делумно неуспешен бидејќи за 40 000 луѓе постоеше само едно
место, и настануваше огромна гужва.

По одржаната евалуација со поголемиот дел од македонските извидници кои беа дел од оваа
смотра беше констатирано дека ова беше едно неверојатно и незаборавно искуство за сите
членови на македоскиот контингент, на кое беа создадени многу нови пријателства, се
воспоставија многу нови контакти и се договорија огромен број на соработки.



Смотра на Сојуз на извидници на Србија

СИМ учествуваше на Смотрата на Сојуз на извидници на Србија со 20 учесници од  И.О. Димитар
Влахов, И.О. Илинден, И.П.О. Јадран, И.О. Наум Наумовски – Борче , и И.П.О. Галеб.

СИС славеше 100 години од своето постоење па и мотото на оваа смотра беше 100 години
Млади.  На смотрата Македонскиот контингент беше поделен во два кампа со што се овозможи
и поголемо интернационално искуство на учесниците.

Активностите на Смотрата беа наменети за извидниците на
возраст од 11 до 18 години и се состоеа од најразлични спортски и
интерактивни работилници. Извидниците имаа можност да се
запознаат со ракетарство, јавање на коњ и серија други
активности мегу кои и запознавање на градот Шабац, неговат
околина и природните реткости.

Контингентот на СИМ ги покажа своите способности на повеќе
полинња и тоа како од пионерство со градење на единствен  шанк
на Смотрата  па до настапи со Македонски песни од младите

извидници. Генерално Смотрата беше добро организира со мали пропусти во програмата и
храната. На  Смотрата учествуваа околу 800 извидници од 13 земји.

АКТИВНОСТИ НА ОДРЕДИТЕ

Во оваа тековна година извидничките одреди одржаа повеќе активности на републичо и
интернационално ниво со што ја збогатиа програмата на извидници . Во прилог се доставени
хронолошки организираните активности од редите:

Прв Скопски Извиднички Одред – Sex ,Scouts and Rock and Roll - Октомври 2010

И.О. Илинден – Богомила  2010 – Орентационен / Извиднички натпревар -Ноември 2010 година

И.П.О. Јадран - Традиционална извидничка забава – Декември 2010

И.П.О. Јадран – Поздрав на пролета – Март 2011

И.П.О. Јадран – Традиционален мемориал Марко Граорговски – Април 2011

И.О. Скаут – Куманово – Традиционални средби на извидници – Пелинце 2011 – Април 2011

И.О.Димитар Влахов – Велес- Летна Школа за Водачи – Јуни 2011

И.П.О. Галеб – Скопје – Водени лудории – Јуни 2011

И.П.О. Галеб – Скопје – Јадрански Средби – Јули 2011

И.П.О. Крсте Јон – Струга – 24 Традиционални средби на извидници – Септември 2011

И.О. Гоце Делчев – Св. Николе – Традиционални средби на извидници – Орел – Септември 2011


