ПЛАН РАДА САВЕЗА ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ У НАРЕДНОМ
ПЕРИОДУ

1. ПРОМЕНА СТАТУТА И НОРМАТИВНИХ АКАТА САВЕЗА
Већ дуже време покушавамо да донесемо Статут који нам је достојан, по
мери и прихватљив за целу организацију. Морамо то урадити уз напор свих
нас у најдужем периоду од 6 месеци, јер имамо снаге и капацитета да то
урадимо.
Упоредо са Статутом, треба да мењамо и доносимо Правилнике: униформе и
ознаке, о звањима, о одликовањима и призањима, међународној сарадњи...
Довољно је да се погледамо за време наших активности и да нам свима буде
јасно колико смо шарени по питању униформи, застава.... То руши наш
углед, а почетак је свакако доношење правилника о униформама и ознакама.
Доношењем јасних правила имаћемо и јачи Савез, где поред обавеза и
одговорности јединица и Савез и његови органи морају да сносе одговорност
за оно што раде.

2. РЕГУЛИСАЊЕ СТАТУСА ОДРЕДА И САВЕЗА РЕГИСТРОВАНИХ У
АПР КОЈИ НИСУ ЧЛАНОВИ СИС
Ово је једно од горућих проблема у Савезу, јер нас кочи у сагледавању
правог и реалног стања у организацији. Део одреда ради мимо Савеза и
штети угледу свих нас, а део не постоји ни на терену.
Треба организовати састанке са законским заступницима, чути њихове
проблеме и онда решавати статус оних који желе да буду чланови СИС и
оних који не желе.
Такође, у оквиру регулисања статуса морамо сви више да се посветимо
проблему који имамо са ЗИОС-ом и одредима који су чланови ЗИОС-а и
нижих Савеза, а нису чланови СИС.

3. ПРОГРАМ САВЕЗА
Наставити на континуираном развоју и унапређењу Програма , јер је то
једини начин да будемо препознатљива организација од значаја за целу
државу.
Уврштавати у програм целине које су интересантне и занимљиве времену у
коме живимо и које ће привући како ново чланство, тако и садашње
чланство да има више жеље за радом у организацији, јер ће себе пронаћи у
новом времену и програму.

4. РЕГИОНАЛНА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Сматрам да посебну пажњу треба посветити регионалној сарадњи (земље
бивше Југославије).
Сарадња треба да се огледа у размени мишљења и знања око школовања
кадрова, програма, организовањем заједничких састанака старешина,
начелника или тимова Савеза, а зашто да не и Смотром извиђача бивше
Југославије.
Предности сарадње са савезима у региону је свакако језик којим говоримо,
економска исплатљивост учешћа наших чланова на њиховим активностима и
обрнуто.
Међународну сарадњу треба учинити транспарентнијом и доступнијом за све
чланове, што ћемо моћи урадити изменом Правилника.

5. ИНФОРМИСАНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ
Информисање се мора подићи на много виши ниво, и то како унутрашње
према јединицама и члановима, тако и екстерно према јавности. Сам сајт
није довољан да би задовољило данашње потребе маркетинга и
популаризације организације. Времена су се променила и морамо бити тога
свесни, а одговорни за информисање смо сви, од првог до последњег члана,
а свакако да сви доприносимо угледу наше организације.
Модерна времена подразумевају брзе и ефикасне маркетиншке кампање уз
коришћење савремен „IT“ технологије (друштвене мреже, youtube канали,
кратки информатори о раду у електронским облицима.....)

6. ФИНАНСИРАЊЕ САВЕЗА И САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА
Финансијска ситуација савеза се поправила у протеклом периоду и
претходно руководство се успешно борило са свим изазовима. Треба
наставити ту борбу, јер има простора да још више стабилизујемо
финансирање поготово кроз пројекте на које можемо конкурисати. Из тог
разлога неопходно је да Савез има особу која би се бавила темом пројеката,
тј. project manager Савеза.
Поред пројеката, морамо још енергчније да уђемо у институције наше
државе и предочимо им наше циљеве и намере у раду са децом и омладином
на више фронтова, од неформалног образовања, екологије, стварање нових
младих лидера.....
Поред самих новчаних средстава остаје нам и питање недостатка опреме за
рад одреда. Велики број одреда има проблема са простором у којима ради и
то јесте посао Савеза и старешинства да дају све од себе како би поправили
ситуацију у којима су нам одреди.

7. РАД СТАРЕШИНСТВА САВЕЗА
Сваки члан Старешинства мора имати одговарајућа задужења на којима
треба континуирано да ради. Старешинство треба да има бољи увид у стање
и рад јединица на терену. Треба успоставити бољу комуникацију и сарадњу
између старешинства и начелства.
Седнице
старешинства морају бити добро припремљене са конкретним
предлозима и решењима како би рад старешинства био ефикаснији.
Техничке седнице треба одржавати у хитним случајевима, оне не треба да
нам постану стандард.

8. РЕГУЛИСАЊЕ СТАТУСА ИМОВИНЕ САВЕЗА
Утврдити статус имовине СИС-е и регулисање истог у циљу стављања
целокупне имовине савеза на располагање свим јединицама. Потреба
организације је да има свој центар за спровођење активности, од састанака
органа Савеза, семинара, саветовања, до тога да Одреди који немају свој
логорски простор могу доћи да организују излет, бивак, табор у свом центру.

9. ПРИПРЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈА СМОТРЕ СИС-е 2022.
Од самог старта је неопходно кренути са озбиљном припремом за Смотру
СИС-е 2022. У том погледу очекујем свесрдну подршку и ангажовање како
чланова старешинства, тако и свих одреда у Србији.

У горе наведеним тачкама уочавате да је у наредном периоду основни циљ
скенирање свих горућих проблема и подизање рада савеза на виши ниво.
Ово су само неке од тема и планова, има их још на којима треба радити у
корист побољшања рада нашег Савеза.
Ово не може једна особа да изнесе на леђима, нити само старешинство и
начелство, време је да сви заједно дигнемо организацију на много виши
ниво, да „закопамо ратне секире“ које годинама постоје међу нама и да се
вратимо раду у организацији коју волимо, поштујемо и због које смо и
постали њени чланови.
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