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До:  Извидничките (поречански) одреди во Република Македонија 

Предмет: Водачи на контингенти на СИМ на Roverway 2018- Холандија; 10та Смотра на 

Сојузот на извидници на Србија 

 

Почитувани, 

 

Во текот на ова лето (2018) ќе со одржат поголем број на меѓународни извиднички 

активности и на дел од нив СИМ ќе испрати свои официјални контингенти: 

 

1. Roverway 2018- Холандија (23ти Јули до 2ри Август 2018).  Roverway е заеднички 

настан на европските региони на WOSM и WAGGGS, и е наменет за извидници од 16 до 22 

години кои се учесници, но и за извидници над 22 години кои ќе бидат дел од 

Меѓународниот сервисен тим (Стаф). 

2. 10та Смотра на Сојузот на извидници на Србија (27ми Јули до 5ти Август 2018).  

Смотрата на Сојузот на извидници на Србија ќе се одржи веднаш по Смотрата на СИМ и 

истата ќе биде организирана на Ада Циганлија во Белград. 

 

Со цел подобра подготовка и промоција на овие настани, СИМ отвора повик за 

водачи на контингент за двата настани. Посакуваните способности и познавања на водачот 

на контингент се следниве: 

 

- Искуство во работа со млади; 

- Одлични организациски способности; 

- Вербално и пишано познавање на англискиот јазик. 

Дополнително, водачите на контингентите треба да се постари од 22 години на денот 

на почетокот на настаните. 
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Задачите на водачите на контингентите на СИМ се: 

 

- Да го промовира соодветниот настан во организацијата; 

- Да одржи состаноци со сите одреди и заинтересираните учесници; 

- Да отвори повик за учесници; 

- Да одржува редовна комуникација со учесниците и меѓународниот сервисен тим во 

период на подготовка на контингентот; 

- Да комуницира редовно со организаторот и да ги пренесува новостите со кои се 

засегнати учесниците и меѓународниот сервисен тим; 

- Да се погрижи за видливоста и имиџот на СИМ на настанот; 

- Заедно со Бирото и Секретаријатот на СИМ да води кампања за прибирање на 

средства со што би се олеснило учеството на настанот; 

- Да го организира патувањето до местото на настанот; 

 

Во целосниот процес на подготовка на контингентите водачите ќе добијат поддршка од 

страна на Меѓународниот комесар и Секретаријатот на СИМ. 

 

Сојузот на извидници на Македонија ќе покрие дел од трошоците на водачите на 

контингентите во зависност од успешноста на организација и бројот на учесници во 

контингентот. 

 

Пријавувањето е заклучно со 4ти Февруари 2018 година со испраќање на соодветниот 

формат за настанот прикачен на оваа известување на мејл адресата jane@scout.org.mk.    

 

Право за пријава на овој повик имаат сите извидници кои доаѓаат од регистрирани и 

полноправни членки на СИМ. 

 

 

Срдечно, 

 

Јане Плавевски  

 

 
 

Меѓународен комесар на Сојузот на извидници на Македонија 
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