
 

 
 
 

„Остави овај свет мало бољим од онога како си га нашао.” 
Роберт Баден Пауел – оснивач извиђачког покрета 

 
 
 

ДРАГИ ИЗВИЂАЧИ И ПЛАНИНКЕ, 

ДА ЛИ ПРИХВАТАТЕ ИЗАЗОВ?! 
 

Да ли сте икада помислили да са својим водом можете учинити нешто јако корисно и тиме допринети својој 
заједници, а уједно и изградњи бољег света? 
 
Ако јесте, Тимови за млађе и старије извиђаче и планинке Савеза извиђача Србије и овог пролећа организују 
активност „Пролећни изазoв циљева одрживог развоја” и позивају вас да своје идеје спроведете у дело. 
  

Шта је Изазивање? 
 
Активност је намењена водовима млађих и старијих извиђача и планинки из јединица регистрованих у 
Савезу извиђача Србије. Циљ активности јесте допринос заједници, јачање тимског духа и савладавање делова 
извиђачког програма на занимљив и необичан начин. 
 
Желимо да покажемо себи и другима да животну средину морамо и можемо побољшати кроз спровођење 
различитих активности, као и да је чиста животна средина, као и свест о одређеним животним темама  
заједничка одговорност свих нас. 
 
Очистимо ваздух садњом зеленила или регулацијом ложишта, смањимо употребу сировина и загађење које 
при томе настаје рециклажом пластике, стакла или метала, помозимо некоме коме је то највише потребно уз 
хуманитарну акцију, изведимо експеримент, покажимо својим суграђанима кроз едукативни квиз, анкету, 
постер или радионицу шта се све може учинити за заједницу како би она била здравија, чистија, срећнија. 
Могућности су бројне, а уз вашу вољу и машту могу бити и врло занимљиве и забавне! 
 



 

У чему ћемо се изазивати? 
 
Циљеви одрживог развоја (енг. Sustainable development goals - SDGs) су једна од најактуелнијих тема у свету и 
код нас и представљају универзални позив на деловање ради заштите животне средине и обезбеђивања мира 
и просперитета за све. Дефинисано је 17 глобалних циљева чијем остварењу могу допринети сви - од светских 
организација, преко националних влада и других органа, до самих локалних заједница и појединаца. Извиђачи 
широм света део су ове глобалне акције у оквиру програма Scouts for SDGs1.  
 
 

Како бити део тога? 
 

 Попуните пријаву до 31. марта и пошаљите је на мејл mladji@izvidjaci.rs уколико сте у категорији 
млађих извиђача и планинки, односно на адресу stariji@izvidjaci.rs уколико припадате категорији  
старијих извиђача и планинки. 

 Након слања пријава, сваки вод ће добити своје изазове до 2. априла. 

 Циљ сваког вода је да у својој локалној средини испуне изазов који им тимови за млађе и старије 
извиђаче и планинке поставе, као и да пошаљу фотографије, снимке или кратак филмић о томе на 
који начин су изазов испунили, најкасније до 31. маја. 

 Водови имају слободу да у оквиру задате теме сами осмисле како ће своје идеје спровести у дело и 
испунити дати изазов.  

 
По три најбоља одговора на изазове у свакој категорији биће вредно награђена, а сви они који испуне своје 
изазове добиће обележје активности! 
 

Рок за пријаву водова је 31. март 2022. 
 

Водови имају задатак да до 31. маја 2022. одговоре на добијене изазове. 
 
 
За додатне информације можете се обратити: 
Тиму за млађе извиђаче и планинке на mladji@izvidjaci.rs или  
Тиму за старије извиђаче и планинке на stariji@izvidjaci.rs 
 
На крају: 
 
Остаје још смо да се запитате да ли сте спремни да будете изазвани? 
Да ли сте довољно смели? Креативни? Саналажљиви? 
 
МИ СМО ПРИХВАТИЛИ ИЗАЗОВ – ДА ЛИ ЋЕТЕ И ВИ? 
 
 
 

                                                           
1 Кликом на https://sdgs.scout.org/ можете погледати шта извиђачи широм света чине како би Циљеви одрживог развоја 
постали стварност. 

https://sdgs.scout.org/

