ИЗВЕШТАЈ
о раду Одреда извиђача ''Лола''
у периоду од 02. март 2013. до 8. новембар 2014.г.

2013. Година
02. марта одржана је Смотра Одреда. Смотри су присуствовала 162 члана одреда (по
јединицима: Чета полетараца ''Пера Детлић'' - 40, Чета извиђача ''Јелен'' – 38, Мешовита чета
''Соко'' – 19, Коло планинки ''Орхидеја'' – 45, Клуб брђана ''Албатрос'' – 20 чланова). Том
приликом подељено је 4 Лета врапца, 18 Летова ласте, 9 Летова орла, 19 I звезди, 10 II
звезди, 2 III звезде, 27 I кринова, 4 II крина и 5 III кринова.
06. марта одржана је Скупштина Одреда на којој је изабрано ново руководство Одреда.
10. марта одржана је хуманитарна акција прикупљања одеће за децу из Дома за децу без
родитељског старања ''Душко Радовић''под називом ''Извиђачи за другаре''.
23-24.03. – одржана је акција „ Извиђачка авантура“ у организацији ОИ „ Вожд Карађорђе“. Из
нашег одреда је учествовало је 9 екипа и то 4 у категорији млађих извиђача и 5 у категорији
млађих планинки. У категорији извиђача освојили смо VII, VIII, XIII и XIV место, док смо у
категорији планинк освојили I, VII, X, XI и XIII место.
30.03 – Посетили смо фестивал „ Наук није Баук“ који је било одржан у холу Електронског
факултета.Било нас је укупно 108.
05. – 07.04 – Чета „ Соко“ организовала је четна излет у Дому у Куновици.Било је укупно 17
чланова чете и 5 брђана који су помогли у организацији.
07.04 –
Одржана је хуманитарна акција „ За Тијанино срце“. Чланови одреда су скупили
9,120.00 дин.
13.04 –
Одржана је акција за полетарце и пчелице „ Љубичице лепо ти је лице“ у
организацији ОИ „ Краљ Петар Први“. Учествовали смо са 43 такмичара и 5 предводника и
освојили XVIII,XV,XIII,V,IV,III, и место.
14.04 –
Чета „ Јелен“ организовала је четни излет на Бубњу.Активности је
присуствовало 26 чланова чете и 8
брђана који су помогли у организацији.
19-21.04. – Одржана је акција „ Стазама академика Јосифа Панчића“ у организацији ОИ „
Јосиф Панчић“
у
Сићеву.Учествовали смо са укупно 12 чланова.
26.04. -8 наших извиђача је учествовало у чишћењу Каменичког виса коју је организовала
Општина
Пантелеј.
28.04-03.05. – Одржана је једна од најбитнијих активности Одреда, „ Индијанска авантура“ како
је било име овогодишњег бивка и који је бројио око 140 учесника.Било је 8 млађих племена и 2
старија племена.На овогодишњем бивку учествовали су и чланови других Одреда, ОИ „
Ремизијана“ из Беле Паланке и ОИ“ Јосиф Панчић“ из Ниша који су учествовали са 16
односно 26 чланова.
17.-19.05. – Одржана је акција „ Чика Драги“
у организацији
ОИ „ Мија Станимировић“
у селу Кнез Село.Учествовали смо са 5 екипа,три у старијој и две у млађој категорији.У
старијој категорији освојили смо IV,V и VII место а у млађој категорији XII и XIV.
31.05.-02.06 – Организоване су Републичке Извиђачке игре у Шапцу.Учествовали смо са
укупно 49 чланова и освојили следеће пласмане : У категорији старијих извиђача освојили смо
V место, у категорији старијих планинки II и III место и у категорији млађих извиђача III
место.Имали смо и представника у такмичарској комисији Бојана Димитријевића.
08.-09.06. – Одржан је Градски ИОВ у организацији Савеза Извиђача града Ниша.На акцији
смо учествовали са укупно 6 екипа , 3 у млађој и 3 у старијој категорији и освојили I,III и IV у
млађој категорији, а у старијој 2 друга и једно V место.
14.06-16.06. – Одржана је акција „ Да нам Нишава буде чиста„ у организацији ОИП „ ШБ
Јадран“. На акцији смо присусвовали са 4 јата полетараца , једној екипи млађих планинки и
једном екипом млађих извиђача.У категорији полетараца и пчелица сви учесници добили су
вештарство морнар. У категорији млађих извиђача освојили смо I место док смо у категорији
млађих планинки освојили III место.
20. - 22.06. Одржана је традиционална одредска акција XXXIII ИОВ „ ЛОЛА 2013“, одржана у
околини Ниша, тачније у Извиђачком центру Церје. На акцији је учешће узело 29 екипа , од
тога 6 екипа из нашег Одреда. Како екипе из разних градова Србије, тако су нас посетиле и
екипе из Црне Горе.
27. - 29.06. - Угетвовали смо на акцији „ Видовдански сусрети“ у организацији ОИ „ Цар Лазар“
из Крушевца.Учествовали смо са 2 екипе млађих извиђача и једном екипом брђана.
11. - 24.07. Одржан је камп пријатељства у Извиђачком центру Церје. Камп пријатељства су

организовали ОИ „ Лола“ и ОИ „ Мија Станимировић“ у сарадњи са француским извиђачима.На
кампу су присуствовали 26 члана нашег Одреда.
22-29.08. године одржана је Извиђачка смена у Табору Столив под називом „ Летовање под
звездама“. Поред нашег Одреда у организацију су учествовали и ОИ „ Краљ Петар I“, ОИ „
Горан Остојић“, ОИ „ Мија Станимировић“ и ОИ „ Јосиф Панчић“. На Табору је било укупно
140,а 108 чланова је било из нашег Одреда. 29.08. - 01.09. - Одржан је Државни извиђачки
вишебој на Палићу. Учествовали смо са једном екипом у категорији старијих извиђача и
освојили III место.Имали смо и једном члана такмићарске комисије Младена Илића.
08.09. - Организовали смо акцију пприкупљања старог папира.Сав прикупљен новац смо
искористили за организацију одредских и четних излета и активности.
20 – 22.09. одржана је акција Куп Краља Петра I OИ „ Краљ Петар I“. Из нашег Одреда
учествовало је 6 екипа.
06 – 08.09. одржана је акција НОТ „ Ђука Динић“ ОИ „ Ђука Динић“. Учествовали смо са 3
екипе .
28.09.2013.године одржана је акција за полетарце и пчелице „Јесење радости“ ОИ „Јосиф Панчић“ из Ниша.
Учествовали смо са четири екипе, тј. 22 полетараца и пчелице.
13.10. одржана је одредска акција за полетарце и пчелице „ Полетарац у саобраћају“. Укупно
на акцији је укупно учествовало 16 акипа, од којих су 6 екипа биле из нашег Одреда.
11-13. 10. - одржана је акција Нот „Трагом Звезда“ у организацији ОИ„Ремизијана“ у Белој
Паланци. Учествовали смо са шест екипа, четри у млађој и две у старијој категорији, oд којих
су у млађој категорији били две екипе планинки и две екипе извиђача ,а у категорији старијих
једна екипа планинки и једна екипа извиђача.У старијој категорији освојили смо I место у
категорији планинки и I место у категорији извиђача. У категориј млађих извиђача освојили смо
III и VI место, док је у категорији млађих планинки освојено I и II место.
18-20. 10. - одржана је акција „Ајде да се играмо“ у организацији ОИП ШБ“Јадран“.На акцији смо
учествовали са једним јатом и освојили I место.
19. 10. - организовано је чишћење Габровачке реке. ОИ „Јосиф Панчић“ и ОИ „Лола“ су
учествовали на овој ктивности. Акцији су се прикључили и студенти Факултета заштите на
раду.Скупљено је око две тоне отпада. На активности је било 7 наших чланова.
25-27. 10. - одржана је акција „Вождови Дани“ у организацији ОИ „Вожд Карађорђе“ у Нишу.
Учествовали смо са седамнаест екипа,четрнаест у млађој и три у старијој категорији. У млађој
категорији било је шест екипа планинки и осам екипа извиђача , а у категорији старијих једна
екипа планинки и две екипе извиђача. У старијој категорији освојили смо III место у категорији
планинки и I место у категорији извиђача. У категоријимлађих извиђача освојили смо III иVI
место, а у категорији млађих планинки I и II место. У генералном пласману наш Одред освојио је
I место. На акцији смо учествовали са 34 чланова из чете полетараца и пчелица „Пера Детлић“.
10. 11. - одржана је акција „Извиђачки строј“ у Јагодини. Учествовали смо са 24 чланова. Одреду
је овом прилоком додељено признање „Одред Орлова“. Такође је додељено признање „Чета
Орлова“ колу планинки „Орхидеја“,чети извиђача „Јелен“ и чети полетараца и пчелица „Пера
Детлић“. Додељена су и звања Извиђач орао појединцима из нашег Одреда Јовану Радуловићу
и Немањи Илић.
17. 11.. - одржана је редовна годишња седница Скупштине СИС у Београду. На седници из
нашег Одреда као делегат је ишао Марко Сеферовић, а као гост Немања Илић.
31.11. и 1.12. - на редовним састанцима чете извиђача „Јелен“, „Соко“ и кола планинки
„Орхидеја“ одржано је предавање поводом „Дана борбе против сиде“. На састанку су
присуствовале 56 планинке и 40 извиђача.
13.12. - ОИ „Краљ Петар I“ прославио је своју славу Св.Андреј. Из нашег Одреда прослави су
присуствовали Славиша Стојановић, Мирко Митровић и Немања Илић.
21.12. - одржана је акција „Полетарчева јелка 2013“ у организацији Савеза извиђача града Ниша.
Из нашег Одреда на акцији је учествовало 22 полетараца и 5 предводника.
27.12.. - штаб зимовања је отишао у Белу Паланку како би се договорио око зимовања које ће
бити одржано у Крупцу, у периоду 13.01. до 18.01. 2014.
28.12.. - организована је новогодишња журка за чланове чете извиђача „Јелен“ и коло планинки
„Орхидеја“. Журка је била одржана у просторијама ОИ „Јосиф Панчић“. На журци су
присуствовали 29 извиђача и 34 планинки.
29.12. 2. - организован је маскенбал и новогодишња представа за чету полетараца и пчелица
„Пера Детлић“ и за полетарце из ОИ „Јосиф Панчић“. Маскенбал се одржао у сали ОШ „Свети
Сава“. Из нашег Одреда је учествовало 28 чланова. На маскенбалу су подељени пакетићи.
30.12. 2013. - организовали смо новогодишњу журку за чланове мешовите чете извиђача и
планинки „Соко“ и за штабове чета заједно са старијом четом ОИ „Јосиф Панчић“. Журка је

била одржана у просторијама ОИ „Јосиф Панчић“. На журци је било 30 чланова из нашег
Одреда
2014.
13. – 18. 01. - Чланови Управе и Штаба организовали су одредско зимовање „ Зимске
олимписке игре Крупац 2014“. Зимовању је присуствовало 58. Старешина зимовања Милан
Јанковић, начелник зимовања Стефан Перић.
26.01. - учестовали смо на акцији „ Извиђачи певају“ у организацији ОИ „ Свети Сава“ из
Београда. Извиђачи нашег одреда су учествовали са једном млађом и једном старијом
екипом, укупно 10 учесника. Поред учесника, акцији су присуствовала и 2 млађа брђана
11. – 12. 02. - одржан је по 52. пут Марш „ Трагом логораша 12. фебруар“ у организацији
Савеза извиђача града Ниша. По већ познатој маршути Ниш – Каменица – Бреница – Хум –
Ниш. Из нашег одреда је било је 56 учесника.
14-16.02. - одржани су „Други незванични сусрети брђана регоиона.Из нашег Одреда учешће
је узело 3 члана.
25.02. - поводом „ Дана сећања“ (22.02) одржан је одредски састанак у ОШ „ Стефан Немања“.
Састанку је присуствовало 32 чланова Чете извиђача „ Јелен“ и 38 чланова Кола планинки „
Орхидеја“.
02.03 - одржана је Смотра Одреда. Смотри су присуствовала 174 члана одреда (по
јединицима: Чета полетараца ''Пера Детлић'' - 31, Чета извиђача ''Јелен'' – 42, Мешовита чета
''Соко'' – 18, Коло планинки ''Орхидеја'' – 60, Клуб брђана ''Албатрос'' –16 чланова Клуб брђана
''Феникс'' –7 чланова). Том приликом подељено је 5 Лета врапца, 12 Летова ласте, 9 Летова
орла, 21 I звезди, 13 II звезди, 1 III звезде, 7 I кринова, 16 II крина и 1 III кринова.
08.03. - организовали смо приредбу поводом „Дан жена“.На приредбу су били позвани
родитељи наших чланова а представу су изводили полетарци и пчелице из чете „Пера
Детлић“.У сурет нам је изашла управа биоскопа Купине.
16.03. - оджана је акција чете „Јелен“ под називом „Јеленов скок“ на акцији су учестовави 89
учесника и 7 члана штаба.
28-30.03- одржана је акција под називом „Извиђачки вишебој Гроцкој“ у организацији Одреда
извиђача „Вождовац“.На акцији смо учествовали са две екипе.Једна екипа у категорији млађих
планинки и једна у категорији млађих извиђача.У категорији младђих планинки смо освојили I
место и у категорији млађих извиђача смо такође освојили I место.
29.03. - смо подржали акцију „Сат за нашу планету“.
21-22.03. – одржана је акција „ Извиђачка авантура“ у организацији ОИ „ Вожд Карађорђе“. Из
нашег одреда је учествовало је 9 екипа и то 4 у категорији млађих извиђача и 5 у категорији
млађих планинки. У категорији извиђача освојили смо VI, VII, XII и X место, док смо у
категорији планинк освојили I, VII, V, XI и XIII место.
29.03 – Посетили смо фестивал „ Наук није Баук“ који је било одржан у холу Електронског
факултета.Било нас је укупно 38.
06. – 08.04 – Чета „ Соко“ организовала је четна излет у Дому у Церје.Било је укупно 24
чланова чете и 3 брђана који су помогли у организацији
13.04. Одржана је акција „Трагом мириса орхидеја“ у организацији коло „Орхидеја“. На
акцији је присуствовало 73 чланова Одреда..
14.04. Чета „Јелен“ организовала је четни излет на Бубњу. Активности је присуствовало
26 чланова чете и 8 брђана који су помогли у организацији овог излета.
25-27.04. – Одржана је акција „ Стазама академика Јосифа Панчића“ у организацији ОИ „ Јосиф
Панчић“ Учествовали смо са укупно 15 чланова.
18-27.04.-Одржан је семинар у Швајцарској.На семинару су учествовали 12 чланова нашег
савеза.Из нашег Одреда на семинару је учествовао Немања Илић.
19.04-Узели смо учешће на акцији „Васкршње јаје“ у организацији Одреда извиђача Ђука
Динић.На акцији смо учествовали са 22 полетарца и 4 старијих планинки.
16-17.05- организовали смо прикупљање помоћи за угрожене у поплави .Наши чланови су
такође били помагали Црвеним Крсту.
18.05-смо посетили Свилајнац и помогли им око транспорта и сортирања прикупљене
помоћу.Акцији се придружило 12 брђана из нашег Одреда.
01.06. Одржан је акција чете „Јелен“ под називом „Tour de Nis“. Акцији је присуствовало 12
чланова чете који су заједно са водницима обилазили град бициклима. Ово је први пут да чета
организује овакву активност и очекујемо већи одзив следеће године.

30.05.-01.06. – Одржан је Градски ИОВ у организацији Савеза Извиђача града Ниша.На акцији
смо учествовали са укупно 3 екипe , 1 у млађој и 2 у старијој категорији и освојили I, у млађој
категорији, а у старијој I и II место.
21. - 23.06. Одржана је традиционална одредска акција XXXIV ИОВ „ ЛОЛА 2013“, одржана у
околини Ниша, тачније у Извиђачком центру Церје. На акцији је учешће узело 22 екипа , од
тога 4 екипа из нашег Одреда.
25.07-04.08. Одржана је Смотра извиђача Србије у Белој Цркви. Одред је на овој активности
учествовао са 76 чланова
11.08 – учествовали смо на „Игре на води“ који је обележавао дан младих.Из нашег Одред су
учествовали 5 учесника.
22-29.08. године одржана је Извиђачка смена у Табору Столив под називом „ Мали пират
извиђачког срца “. Поред нашег Одреда у организацију су учествовали и ОИ „ Мија
Станимировић“ и ОИ „ Јосиф Панчић“. На Табору је било укупно 110,а 94 чланова је било из
нашег Одреда.
12 – 14.09. одржана је акција НОТ „ Ђука Динић“ ОИ „ Ђука Динић“. Учествовали смо са 1
екипом.И освојили I место.
12 – 14.09. одржана је акција „Сусрет пријатељства“ у организацији “ ОИ „ Р.В. Чоче“.
Учествовали смо са 3 екипе.Освојено је I место у катекорији старијих ивиђача.
19 – 21.09. одржана је акција Куп Краља Петра I OИ „ Краљ Петар I“. Из нашег Одреда
учествовало је 6 екипа.
24.-26.10. – Одржана је акција „ Јесење Радости“ у организацији ОИ „ Јосиф Панчић“
Учествовали смо са једним јатом.Освојено је III место
10-12. 10. - одржана је акција Нот „Трагом Звезда“ у организацији ОИ„Ремизијана“ у Белој
Паланци.Учествовали смо са две екипе.У категорији старијих извиђача освојили смо I место а
у категорији младђих извиђача III место.
10-12. 10. одржана је одредска акција за полетарце и пчелице „ Полетарац у саобраћају“.
Укупно на акцији је укупно учествовало 19 акипа, од којих су 13 екипа биле из нашег Одреда.
24-26. 10. - одржана је акција „Вождови Дани“ у организацији ОИ „Вожд Карађорђе“ у Нишу.
Учествовали смо са 11 екипа,8 у млађој и 3 у старијој категорији. У старијој категорији освојили
смо I и III место у категорији планинки и I место у категорији извиђача.. У генералном пласману
наш Одред освојио је I место. На акцији смо учествовали са 10 чланова из чете полетараца и
пчелица „Пера Детлић“.
24.-26.10. – Одржана је акција „ Чика Драги“
у организацији
ОИ „ Мија Станимировић“
Учествовали смо са две екипе у категорији млађих извиђача.Освојено је III место.

