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До:  Извидничките (поречански) одреди во Република Македонија 

Предмет: Повик за учество на Scout Agora 2018 во Даблин, Р. Ирска 

 

Почитувани, 

Агора е образовна алатка која го користи извидничкиот метод за да ги достигне 

образовните цели за категоријата Ровери и каде се става посебен акцент на можноста 

младите сами да одлучуваат. Она што ја прави Извидничката Агора посебна е тоа што е 

настан кој е организиран, за Ровери, од Ровери. Како резултат на тоа, настанот ги 

разгледува општествените прашањата кои се важни за младите луѓе. 

Овој настан е отворен за извидници на возраст од 16 до 24 години со добро 

познавање на англискиот јазик. Оваа година Извидничката Агора ќе се одржи во Даблин, Р. 

Ирска во периодот од11ти до 15ти Април 2018 година. 

За овој настан Сојузот на извидници на Македонија има обезбедено делумна 

поддршка за пат и учество. Намалената цена за учество на овој настан изнесува 75 евра, а 

дополнителни средства се потребни и за трошоците за вадење виза за Р. Ирска во 

Амбасадата во Белград од околу 30 евра. Сите трошоци за учество изнесуваат околу 105 

евра. Исто така, учесниците ќе треба најпрво да си ја подмират својата карта за пат до 

Даблин, а средствата за пат подоцна ќе им бидат рефундирани (до 360 евра).  

Пријавувањето за овој настан се прави со испраќање на мејл со интерес за учество 

до меѓународниот комесар на СИМ на мејл адресата- jane@scout.org.mk , најдоцна до 

11.02.2018. 
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Право на учество на овој настан имаат сите извидници кои доаѓаат од регистрирани 

и полноправни членки на СИМ.  

За повеќе информации можете да го контактирате меѓународниот комесар на СИМ 

на горе дадената мејл адреса или на  http://agora.rovernet.eu/ . 

  

Срдечно, 

 

Јане Плавевски  

 

 
 

Меѓународен комесар на Сојузот на извидници на Македонија 
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