10. SMOTRA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

OPĆE INFORMACIJE
MJESTO: OPĆINA KAMANJE, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
DATUM: 24.07.-02.08.
TEMA SMOTRE: DESET IZVIĐAČKIH ČUDA
MOTO SMOTRE: SVIJET KAKAV TREBA BITI
CILJNA SKUPINA:

djeca i mladi članovi Saveza izviđača Hrvatske i drugih saveza
Europe, kao i općine Kamanje

LOGO SMOTRE:
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10. SMOTRA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

ŠTO JE SMOTRA?
Zajednička

aktivnost

svih

članova Saveza izviđača Hrvatske,
obično u trajanju od 7 do 10 dana,
koja se odvija u prirodnom ambijentu
sa smještajem pod šatorima. Tradicija
održavanja smotri traje još od 1964.
godine.
Cilj ove jubilarne 10. Smotre
prezentacija je izviđačkog pokreta
kroz

programske

sadržaje

i

niz

zanimljivih radionica. Istovremeno je
sjajna prilika za druženje, približavanje, stjecanje vještina i razvijanje sposobnosti za
koje nema uvijek preduvjeta u svakodnevnom okruženju te neformalno obrazovanje
djece i mladih.
Tijekom Smotre oko 1000 djece i mladih imat će priliku bolje se upoznati te
izmijeniti izviđačka iskustva s vršnjacima iz Hrvatske, susjednih zemalja, kao i
zemalja zapadne Europe, poput Francuske i Belgije.

CILJEVI 10. SMOTRE SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE
- doprinijeti razvoju samopouzdanja i kreativnosti kod djece i mladih te poticati
razmjenu iskustava i poštivanje različitosti
- unaprijediti timski rad kroz međusobnu suradnju i upoznavanje ljudi, krajeva i
običaja
- omogućiti stjecanje znanja te razvijanje sposobnosti i vještina potrebnih za život u
prirodi i njezino očuvanje
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UKRATKO O ORGANIZATORU
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 aktivno sudjeluje u radu savjetodavnih tijela izvršne vlasti vezano uz
civilno društvo, volontiranje te rad s djecom i mladima, razvija partnerstva s
relevantnim institucijama, kao i međunarodna partnerstva i projekte s drugim
nacionalnim izviđačkim organizacijama, organizira edukaciju za izviđačke voditelje,
ali provodi i nebrojeno mnogo drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi
izviđačkog pokreta.
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…). Unutar Europske regije Svjetske organizacije skautskog pokreta razvijeni
su kontakti s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i Vijećem Europe, ali i
mnogim međunarodnim udrugama, kao što je Europski forum mladih.
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UPRAVA SMOTRE
STARJEŠINA SMOTRE: Željko Roglić, predsjednik Saveza
izviđača Hrvatske
NAČELNICA SMOTRE: Helen-Marie Kerovec, glavna
načelnica Saveza
TAJNICA SMOTRE: Jadranka Ivaniš, članica tima za
međunarodnu suradnju
NAČELNIK ZA LOGISTIKU: Bojko Kukić, predsjednik
Izvršnog odbora Saveza
NAČELNICA ZA PROGRAM: Katica Konstantinović, načelnica
za program Saveza
NAČELNIK ZA FINANCIJE: Siniša Ivanković, rizničar Saveza
NAČELNIK ZA INFORMIRANJE: Milan Macut, načelnik za
informiranje Saveza
NAČELNICA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU: Jelena Drndić, načelnica za
međunarodnu suradnju Saveza
NAČELNIK ZA VANJSKE ODNOSE: Boris Krajinović, načelnik za
vanjske odnose Saveza
NAČELNIK ZA VOLONTERE: Aleksandar Tutić, načelnik za
volontere Saveza
Svi članovi uprave, kao i ostali koji sudjeluju u organizaciji te će sudjelovati
u provedbi Smotre isključivo su volonteri. Sa svima njima potpisani su volonterski
ugovori. Na pripremu je već utrošeno preko dvije tisuće volonterskih sati.
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OPĆINA KAMANJE
Općina Kamanje smještena je u sjeverozapadnom dijelu
Karlovačke županije uz samu rijeku Kupu, te graniči sa
Slovenijom. Obuhvaća površinu od 18 četvornih kilometara i
ima oko 1000 stanovnika.
Status općine Kamanje je dobilo krajem 2003. godine.
Ubraja se u red manjih općina u Hrvatskoj, ali je vrlo
uspješna zahvaljujući izuzetno razvijenom malom i srednjem
poduzetništvu.
Nalazi se na važnom prometnom pravcu od Karlovca preko Ozlja
do državnog prijelaza s Republikom Slovenijom u Jurovskom brodu. Kroz Kamanje
prolazi željeznička pruga Karlovac - Metlika.
Kao prirodna znamenitost posebno je zanimljiva špilja Vrlovka, koja je
zaštićeni spomenik prirode zbog svojih geomorfoloških osobina i povijesnog
značenja. Svojim raskošnim kamenim nakitom i zrcalnim podzemnim jezercima pravi
je biser među ljepotama ovoga kraja. Naseljavaju ju šišmiši i brojne druge špiljske
životinje.
Od značajnijih građevina izdvaja se župna crkva Imena Marijina. Smještena je
na povišenom zaravanku u samom središtu mjesta, a građena je u duhu neoromanike
i neogotike.

Zahvaljujemo općini Kamanje što je prepoznala važnost i značaj rada Saveza,
kao organizacije civilnoga društva te se uključila u organizaciju Smotre i pruža
veliku logističku pomoć. Ostvarena međusektorska suradnja veliki je poticaj i
potvrda za sve ostale organizacije civilnoga društva te institucije, kao i predstavnike
vlasti da se udruženim snagama može puno toga postići.
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PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
IZVIĐAČKE VJEŠTINE
Tijekom Smotre sudionici će moći unaprijediti razne izviđačke vještine.
Najvažnije od njih su dakako one potrebne za život u prirodi, daleko od negativnih
utjecaja moderne tehnologije i svih rizika koji s time dolaze.
Snalaženje i orijentaciju u prirodi izviđači će imati priliku pokazati tijekom
orijentacijskog krosa, ali i noćnog orijentacijskog natjecanja.
Moći će usporediti svoja izviđačka znanja i vještine na Državnoj izviđačkoj
olimpijadi, koja će se također održati tijekom Smotre, a koja će ovoga puta biti
otvorena i za strane goste.
UPOZNAVANJE LJUDI, KRAJEVA I OBIČAJA
Osim prilike da upoznaju prirodne i kulturne ljepote Kamanja kroz razne
aktivnosti koje će se odvijati na području cijele općine, posjetit će i obližnji Ozalj,
gdje će razgledati Stari grad Ozalj, Munjaru (staru hidrocentralu Grada Karlovca)
te etno-park Trg.
Nekoliko će dana naši gosti iz Francuske držati radionice upoznavanja s
francuskim jezikom i kulturom, dok će zauzvrat naši volonteri strane goste
poučavati hrvatskom jeziku.
Održat će se i međunarodni sajam, tijekom kojeg će svi gosti iz drugih
Saveza, ali i domaćini, imati priliku predstaviti sudionicima svoju kulturu, običaje,
prezentirati prirodne i kulturne znamenitosti te mjesta koja bi vrijedilo posjetiti.
OČUVANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA
Bit će organizirane brojne ekološke radionice na kojima će sudionici učiti o
važnosti

zaštite

i

očuvanja

prirode,

kako

stečena

znanja

primijeniti

u

svakodnevnom životu te kako ta znanja prenijeti i na okolinu u kojoj žive.
Kako bi se u svim sudionicima ojačala svijest o potrebi recikliranja, tijekom
Smotre bit će organizirano selektivno odvajanje otpada, koji će se nakon Smotre
odvesti na za to predviđene deponije.
U znak sjećanja na 10. Smotru, ali i uspješnu suradnju s općinom Kamanje, u
centru općine izviđači će posaditi 10 stabala lipa.
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IZVIĐAČI ZA ZAJEDNICU
Kao zahvalu za nesebičnu pomoć koju općina Kamanje već dugi niz godina
pruža Savezu izviđača Hrvatske, organizirat će se nekoliko radnih akcija tijekom
kojih će izviđači pomoći u uređivanju i čišćenju općinskog područja.
Isto tako, djeci i mladima općine Kamanje bit će omogućeno sudjelovanje na
raznim aktivnostima zajedno s izviđačima ne bi li im se omogućilo smisleno
provođenje slobodnog vremena, ali i dala mogućnost za druženje s vršnjacima iz
cijele Hrvatske i drugih europskih zemalja.
SPORTSKE AKTIVNOSTI
Ni sport neće biti zanemaren tijekom Smotre. Sudionici će se moći prijaviti
za turnire u graničaru, odbojci, badmintonu, nogometu. A kako bi stvari učinili još
zanimljivijima, pobjednici turnira u mlađoj i starijoj kategoriji, imat će se priliku
ogledati u nogometnoj utakmici protiv mlađih momčadi NK „Vrlovka“ iz Kamanja.
SURADNJA S PARTNERSKIM USTANOVAMA I UDRUGAMA
Uz pomoć Državne uprave za zaštitu i spašavanje održat će se i velika vježba
evakuacije i spašavanja s terena Smotre, ne bi li naučili sudionike kako reagirati te
što poduzeti ako se ikad nađu u nekoj izvanrednoj i opasnoj situaciji.
Planinarsko društvo „Vrlovka“ iz Kamanja za srednjoškolski uzrast izviđača,
organizirat će planinarski pohod na Svetu Geru, a sudionicima će omogućiti i
sudjelovanje u maloj školi sportskog penjanja na uređenom penjalištu na Velikom
Vrhu.
Nastavit će se uspješna suradnja s Arheološkim muzejom u Zagrebu, čiji će
zaposlenici održavati arheološke radionice tijekom cijele Smotre.
Isto će tako članovi udruge Geocaching Hrvatska sudionicima održati
prezentaciju geocachinga te osmisliti stazu izazova na kojoj će moći tražiti i
logirati svoje prve cacheve.
JAČI POMAŽU SLABIJIMA
Jedan od ciljeva ove Smotre bio je i potaknuti suradnju među izviđačkim
udrugama na način da novoosnovane ili relativno mlade udruge budu u
zajedničkom podkampu s onima starijima i iskusnijima te se i na taj način omogući
razmjena iskustava i znanja, ne bi li se „slabije“ udruge osnažile za daljnji
samostalan i uspješan rad.
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SVIJET KAKAV TREBA BITI
Kroz razne aktivnosti, međusobnu suradnju, upoznavanje i prihvaćanje
različitosti te suživot s prirodom u sudionicima će se pokušati ojačati svijest o
potencijalu koji u sebi imaju za poticanje raznih pozitivnih promjena u svojem
životu, ali i okolini u kojoj žive. Odnosno, da shvate kako su upravo oni ti na
kojima svijet ostaje i koji su u mogućnosti doprinijeti tome da jednog dana ovaj
svijet bude onakav kakav treba biti.

POZIVAMO SVE
ZAINTERESIRANE DA NAM
SVOJOM PODRŠKOM
POMOGNU U
ORGANIZACIJI OVOG
VELIKOG I ZNAČAJNOG
DOGAĐANJA, KAKO BI SVI
ZAJEDNO UČINILI SVIJET
ONAKVIM KAKAV TREBA
BITI.
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