Zagreb, 13. lipnja 2017.

OBJAVA ZA MEDIJE
10. SMOTRA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

1200 izviđača iz Hrvatske i svijeta dolazi u
Kamanje, općinu od 1100 stanovnika
Jubilarna 10. Smotra Saveza izviđača Hrvatske pod nazivom 'Deset izviđačkih čuda'
održat će se od 24. srpnja do 2. kolovoza u Kamanju uz moto "Svijet kakav treba
biti", a osim iz Hrvatske na Smotri će sudjelovati i izviđačke skupine iz Belgije,
Francuske, Izraela, Slovenije i Makedonije.
Čak 1200 djece i mladih iz Hrvatske i svijeta dolazi od 24. srpnja do 2. kolovoza 2017. u općinu
Kamanje pored Karlovca kako bi sudjelovali na 10. Smotri Saveza izviđača Hrvatske. Riječ je o
velikom međunarodnom događaju tijekom kojeg će djeca i mladi u devet dana u prirodnom
okruženju uz smještaj pod šatorima sudjelovati u nizu aktivnosti u prirodi, usvojiti nova znanja i
vještine za život u prirodi, ali i učiti o timskom radu, o interkulturalnoj suradnji i različitostima.
Cilj takvih aktivnosti je doprinijeti neformalnom odgoju i obrazovanju djece i mladih u Hrvatskoj,
kako bi postali odgovorni i aktivni članovi zajednice.
Program Smotre obuhvatit će aktivnosti kao što su snalaženje i orijentacija u prirodi,
orijentacijski kros i noćno orijentacijsko natjecanje te državna izviđačka olimpijada sa stranim
gostima. U suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu bit će organizirane ekološke i arheološke
radionice, a u suradnji s planinarskim društvom „Vrlovka“ škola penjanja i planinarenja.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje održat će veliku vježbu evakuacije i spašavanja s terena
Smotre koja će uključivati 500 volontera, a Hrvatski Crveni križ organizirat će radionice prve
pomoći.

"Održat ćemo brojne sportske turnire, ali i međunarodni sajam s predstavljanjem kultura,
običaja i znamenitosti drugih država čiji će predstavnici biti s nama", ističe Helen-Marie Kerovec,
glavna načelnica Saveza izviđača Hrvatske.
"Izviđači se posebno vesele i postavljanju staze izazova te prezentaciji 'geocachinga', u čemu će
im podršku pružiti udruga Geocaching Hrvatska", dodaje Kerovec.
Kako međunarodna suradnja i razmjena prakse i iskustava predstavlja velik dio izviđačkog
programa, na Smotri će izviđači iz Belgije, Francuske, Izraela, Slovenije i Makedonije predstaviti
svoje države, kulturu i običaje. Ta međunarodna aktivnost zove se „International Day“ i na njoj
će sudjelovati hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu kao i predstavnici veleposlanstava
država iz kojih izviđači dolaze.
Partner 10. Smotre SIH-a je Kamanje, općina smještena u sjeverozapadnom dijelu Karlovačke
županije uz samu rijeku Kupu koja se s 1100 stanovnika i 18 četvornih kilometara ubraja u red
manjih općina u Hrvatskoj i koja će tijekom tog međunarodnog događaja staviti na raspolaganje
sve svoje resurse. Cijeloj organizaciji pomoći će i oko 500 volontera iz svih dijelova Hrvatske.
Izviđači će svoju zahvalnost općini Kamanje pokazati uređivanjem i čišćenjem općinskog
područja te sadnjom 10 stabala lipa u centru općine, kao i uključivanjem djece i mladih iz tog
kraja u izviđačke aktivnosti.
O Savezu izviđača Hrvatske
Savez izviđača Hrvatske (www.scouts.hr) nacionalna je izviđačka volonterska organizacija, najveća organizacija za
djecu i mlade u Hrvatskoj te baštinik 100-godišnje tradicije skautskog pokreta u Hrvatskoj. Okuplja preko 60
lokalnih izviđačkih udruga s područja 17 županija Republike Hrvatske. Cilj djelovanja Saveza izviđača Hrvatske je
okupljanje i pomaganje djelatnosti udruga, glede razvoja punih tjelesnih, umnih, duhovnih, društvenih i osjećajnih
potencijala mladih ljudi ne samo kao pojedinaca, već i kao odgovornih građana lokalne, nacionalne i međunarodne
zajednice. Savez izviđača Hrvatske član je Svjetske organizacije skautskog pokreta (World Organization of Scout
Movement), jedne od najpoznatijih i najbrojnijih međunarodnih organizacija, s konzultativnim statusom u
Ekonomsko-socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda te u partnerstvu s mnogim agencijama (UNICEF, UNESCO,
UNDP…).
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