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ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ



Прво имав идеја.
Потоа видов идеал.

Сега имаме движење,
и ако некои од Вас не се грижи,

на крајот ќе завршиме 
само на организација

Сер Роберт Баден Пауел
Основач на скаутското 

движење во светот 



ОСНОВАЊЕ НА ИЗВИДНИЧКОТО (СКАУТСКО) ДВИЖЕЊЕ ВО СВЕТОТ
- Основач на извидништвото е Сер Роберт
Баден Пауел (Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell).

-Баден Пауел роден e на 22.2.1857, а починал
на 8.1.1941.

-по професија бил војник во Британската
Армија со чин на полковник (Lieutenant-
general).

-Тој бил извидник, војник, автор на книги,
глумец. Напишал 34 книги од кои најважна
‘’Scouting for boys’’.

-Тој имал една ќерка и два сина.

-На првото светско Jamboree тој е прогласен за
доживотен светски старешина.



ОСНОВАЊЕ НА ИЗВИДНИЧКОТО (СКАУТСКО) ДВИЖЕЊЕ ВО СВЕТОТ

-Сер Роберт Баден Пауел, идејата за
извидништвото ја добил откако се вратил од
Африка во 1903 и дознал дека неговиот
прирачник за предвоена обука ‘’Aids to Scouting’’
е најпродавана книга во Британија.

-Користена e од наставници и младински
организации. Тој својата идеја ја развил со тоа
што предводел 20 деца на островот Brownsea во
1907 год., 10 машки и 10 женски, 5 богати и 5
сиромашни.

- извидништвото било основано како
предвоена обука. Баден Пауел ја напишал
книгата Scouting for boys. Подоцна таа станува
4-та најпродавана книга на ХХ век со
продандени повеќе од 150 милиони на копии .



ОСНОВАЊЕ НА ИЗВИДНИЧКОТО (СКАУТСКО) ДВИЖЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА

- Сојуз на извидници на Македонија е НВО која на територијата на 
Македонија своите први почетоци ги бележи уште далечната 1921 година, -

-денешната организација за прв пат датира од 1953 година. 

- СИМ  функционира на речиси целата територија на Р.Македонија, со 15 
активни и 7 одреди со придружно членство. 

-Извидничката организација како во светот така и во Македонија е 
најбројното НВО движење со вклучени над 30 000 000 млади луге. Во

-100 години е единственото движење кои опстоило и успеало да оствари 
придобивки за младите кои вистински се вреднуваат и согледуваат.



ОСНОВАЊЕ НА ИЗВИДНИЧКОТО (СКАУТСКО) ДВИЖЕЊЕ ВО ВЕЛЕС 

-Во 1948 година со законот за предвојничка обука во Гимназијата “Кочо 
Рацин” во Велес започнуваат да се формираат првите одделенија кои што 

работат активности слични на нашите, извидничките.
- Тие одделенија се до 1952 година работат како неформални групи и  во 

учебната 1952 / 1953 година на 8.9.1952 година од тие одделенија се 
формира ИО  “Димитар Влахов”. 

-Основач на одредот е проф. Петар Петровски кои работел според 
препораките на Васил Ѓоргов, поранешен министер во Владата на НРМ и 

ФНРЈ  велешанец кој студирал во западно – европските земји. 



ИЗВИДНИЧКИ ЗАКОНИ

1. На извидникот му е чест да му 
веруваат

2. Извидникот е корисен
3. Извидникот е добар другар

4. Извидникот е учтив
5. Извидникот е оптимист

6. Извидникот е верен и одговорен
7. Извидникот постојано учи и ги 

применува стекнатите знаења
8. Извидникот ја цени природата
9. Извидникот ги цени и развива 

духовните и културните вредности
10. Извидникот е чесен во мислите, 

зборовите и делата



ЗАВЕТОТ ВО ИЗВИДНИЧКОТО ДВИЖЕЊЕ

Заветот е ист за сите категории на извидници и тој 
гласи:
„Давам чесен збор,
– дека ќе ја запознаам и сакам својата татковина 
Р.Македонија
– дека ќе ја прифатам духовната реалност и ќе го барам 
нејзиното потполно значење
– дека секогаш ќе им помагам на луѓето
– дека ќе живеам и работам по извидничките закони“
Извидничките закони кои што се почитуваат во нашата 
организација се следни:

за развигорците:
1. Развигорецот е добар пријател, храбар и чесен
2. Развигорецот ги почитува своите родители и постарите
3. Развигорецот добро учи, вреден е и несебичен.



ЗАВЕТОТ  ВО ИЗВИДНИЧКОТО ДВИЖЕЊЕМИСИЈА И ВИЗИЈА НА ИЗВИДНИЧКОТО ДВИЖЕЊЕ

МИСИЈАТА на извидничкото движење во Македонија е да придонесе во 
образованието на младите луѓе низ систем на вредности засновани врз 
Извидничкиот Завет и Закони, да помогне во изградба на подобар свет, 

каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат 
конструктивна улога во општеството.

ВИЗИЈА на извидничкото движење во 
Македонија е да стане современо, атрактивно и 
самоодржливо и да обединува млади луѓе преку 

неговите привлечни и динамични работни 
активности



ИЗВИДНИЧКИ МЕТОД

ИЗВИДНИЧКИОТ МЕТОД кој е претставен преку:

– Завет и закони: да бидат обврзани и да живеат според темелните
вредности кои се содржани во заветот и законите.

– Учење преку работа: да создаваат свои ставови, знаења и
вештини стекнати со практично извршување на задачи.

– Патролен систем: да бидат дел од мала група ( 6 – 8 ) на врсници
кои се под водство на повозрасни.

– Симболична рамка: Симболичната рамка е значаен елемент на
Извидничкиот Метод. Целта е да се нагласи стилот на живеење врз
кој е изградено извидништвото и да им дават позитивни идоли на
нашите извидници.

– Природа: Активности на отворено и искуството стекнато од
работа во природа.



ИЗВИДНИЧКИ МЕТОД

– Личен напредок: Извидникот треба да се справува со
предизвикувачки, прогресивни и креативни активности за да
го развие неговиот целосен потенцијал. Со текот на времето
треба да му се зголемуваат и задолженијата / обрските за да се
запази нивниот личен напредот.

– Поддршка на возрасните: Извидништвото настојува на
соработка помеѓу возрасните и младите. Нивната соработка е
изградена врз доверба и почитување. Улогата на возрасните е
да им овозможи на младите луѓе да го развијат нивниот
целосен потенцијал.



ИЗВИДНИЧКИ  ПРИНЦИПИ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ на извидничкото движење во Република 
Македонија се:

1. Обврска кон себе – Одговорност за сопствениот развој

2. Обврска кон другите – Лојалност кон својата земја заедно со 
промоција на локалниот, националниот и меѓународниот мир, 
разбирање и соработка и учество во развојот на општеството со 
признавање и почитување на дигнитетот на другиот и интегритетот 
на природниот свет.

3. Обврска кон духовниот развој – Прифаќање на духовните 
принципи, лојалност кон верата која ги изразува и прифаќање на 
обврските кои произлегуваат.



ИЗВИДНИЧКИ  ПРИНЦИПИ

Сојуз на извидници на Македонија е 
полноправна членка на WOSM (Светската 
организација на извидничкото движење)

од 1997 година. Приемот беше реализиран на 
Светската  Извидничка конференција која се 

одржа во Јужно Африкаската Република



ИЗВИДНИЧКИ СРЕДБИ И ОРИЕНТАЦИОНИ КРОСЕВИ ВО ПРИРОДА



КАЛКУЛАЦИИ, ЕЛАБОРАТИ И ПРОПИЗИЦИИ ЕЛАБОРАТ И КАЛКУЛАЦИИ  



БУЏЕТ – ПОТРЕБНИ НАМИРНИЦИ , КАЛКУЛАЦИИ



БУЏЕТ – ПОТРЕБНИ НАМИРНИЦИ , КАЛКУЛАЦИИ  



МОЖНИ НАЧИНИ НА ОБЕЗБДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА

-Средства обезбедени од локалната самоуправа –
Буџет на Општината (Програма за НВОи)

-Средства обезбедени од проектни активнисти со 
странски и домашни фондации и институции–
ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ

-Средства обезбедени од спонзори и донатори 
(финасиски средства)

- Материјални средства обезбедени од спонзори и 
донатори

- Котизација од учесници 



ИНСТИТУЦИИ КОИ СЕ ВКЛУЧЕНИ  ??? 
Здруженија на граѓани 
- извидничките одреди од Република Македонија
- извиднички одреди од странство
- сродни младински организации
- спортски клубови, 
- планинарски друштва, 
- моунт бајк возачи

Државни институции
- преставници на локалната самоуправа
- полиција
- медицинска установа



РАКОВОДЕЊЕ НА ИЗВИДНИЧКИТЕ КАМПОВИ И СРЕДБИ  

-Старешина на извидничкиот камп
-Началник на извидничкиот камп
-Началник на коначарска единица
-Коначари – од 10 до 16 
-Натпреварувачка комисија
-Секретар
-Благајник
-Економ
-Кујна
-Бифе
-Разглас и КЗП
-Возач
-Фотограф
-ИТ 
-Медицински лице

Штаб на извиднички камп / логор



ШТО НИ Е ПОТРЕБНО ЗА ЕДЕН ЛОГОР  ??? 

СКИЦА НА ЛОГОРОТ И ОПИС НА ОКОЛИНАТА
Попис на можностите кои ги нуди  околината и изработка на скица на 

логорот. Такви податоци се навистина важни за генерациите кои 
доаѓаат, а можат да им бидат од корист и на други луѓе и институции. 

На тој начи би можело да имаме каталог од 100 квалитетно 
изработени скици на простори за логорување.



ШТО НИ Е ПОТРЕБНО ЗА ЕДЕН ЛОГОР  ??? 



ШТО НИ Е ПОТРЕБНО ЗА ЕДЕН ЛОГОР  ??? 



ШТО НИ Е ПОТРЕБНО ЗА ЕДЕН ЛОГОР  ??? 
Во април 1997 година извидничкиот одред “Димитар Влахов” за остварување 
на сопствените програмски активности го формираше извидничкиот центар 
“Голозинци” во истоименото село, кои што се наоѓа во централна Македонија 

или 20 километри југозападно од Велес во општината Чашка.
Истиот комуникациски е поврзан со автобуски и железнички превоз.

Извидничкиот центар располага со цврст објект со 50 легла, кујна, трпезарија, 
санитарен чвор и уреден логорски простор за 50 шатори.



ШТО НИ Е ПОТРЕБНО ЗА ЕДЕН ЛОГОР  ??? 



ОРИЕНТАЦИОНИ КРОСЕВИ ВО ИЗВИДНИЧКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Топографска карта 1: 50000 Бусола М -53



ОРИЕНТАЦИОНИ  КРОСЕВИ  ВО ИЗВИДНИЧКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Конструкција на ориентационата патека



ОРИЕНТАЦИОНИ  КРОСЕВИ  ВО ИЗВИДНИЧКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Кроки на терен



ОРИЕНТАЦИОНИ  КРОСЕВИ  ВО ИЗВИДНИЧКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Профил на терен



ОРИЕНТАЦИОНИ  КРОСЕВИ  ВО ИЗВИДНИЧКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Скица на поминат дел дел од патека 



ОРИЕНТАЦИОНИ  КРОСЕВИ  ВО ИЗВИДНИЧКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Профил на терен 



ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО


