Извештај о раду
комисије за рад са младима

У 2019 години

Комисија за рад са младима у ПСК Победа је формално основана одлуком УО у новембру
2018. Комисија је себи поставила три циља за 2019:

1. Формирати тим који ће радити са децом и младима
2. Повећати број чланова млађих од 18 година на преко 200
3. Категорисати што већи број младих планинара
На крају 2019 комисија је у потпуности остварила постављене циљеве и у многоме их
премашила:

1. ТИМ КОМИСИЈЕ ЗА РАД СА МЛАДИМА
Оформљен је врло квалитетан тим који је активно, током целе године радио са децом.
Милош Радосављевић, који је у августу постао и лиценцирани водич. Тако смо осим Ранка
Краља добили још једног лиценцираног водича који ће организовати акције за децу. На тај
начин ћемо повећати број и разноврсност акција које нудимо деци и њиховим родитељима и
изаћи у сусрет растућем броју деце чланова клуба.
Боро Милосављевић, је као инструктор учествовао у раду зимских планинарских кампова за
децу и родитеље а самостално организовао и извео пролећни планинарски камп за децу.
Осим тога, активно је учествовао у раду комисије у свим осталим сегментима.
Бранка Шикић, је учествовала у раду сва три кампа за децу као предавач из прве помоћи.
Као лекар је била активна на камповима али и осталим манифестацијама на којима је било
пуно деце. Њено присуство и искуство лекара али и планинара је од непроцењиве вредности
увек када организујемо акције за децу.
Маја Николић, је учествовала као инструктор на сва три кампа за децу али и била активна на
многим планинарским акцијама које смо организовали у току године као помоћник водича и
организатора. Такође Маја је у школама организовала предавања и презентације о
планинарењу.
Борко Мијаиловић, је предложен од стране комисије за трекинг да оствари сарадњу са
комисијом за рад са младима. У току године идентификовали смо неколико такмичара за
трекинг лигу у јуниорској категорији (у којој ранијих година нисмо имали представнике) од
којих је један (Вукашин Степанчић) освојио сребрну медаљу на једном колу трекинг лиге.
Борко је по потреби помагао и у осталим активностима комисије.
Андрија Барбич, је као родитељ и планинар већ неколико година веома активан у окупљању
и организовању деце за учешће на планинарским акцијама. Андрија активно помаже у
извђењу самих акција и води рачуна о великом броју деце која на њима учествују.
Пред крај године остварена је и сарадња са комисијом за планинарску оријентацију.
Захваљујући средствима која је обезбедила општина Врачар организован је на Рајцу камп и
обука из оријентације на коме је учествовало 36 деце. Акцију је успешно организовала
Снежана Тодосић а обуку одлично извео Чедомир Пауновић
Гоца Спасић је пуно помогла раду комисије у свим административним сегментима и
учествовала у презентацији Победе у једној основној школи.
Рад комисије су много помогли и сами родитељи (или баке) чија деца су активни планинари.
Овом приликом би истакли Јелену Косовац Савић (која нам је дизајнирала плакат), Срђана
Радојевића, Биљану Милошевић, Радмилу Јоцић, Ивану Поповић, Ивану Потпара, Наташу
Милорадовић, Наташу Загорчић и Бојану Селаковић.

2. ЧЛАНСТВО
Број чланова млађих од 18 година је порастао на 217 у односу на 143 колико је било у 2018.
То је раст од 47.3%. што је много више од укупног раста чланства (око 23%) у 2019 у односу
на 2018.

3. КАТЕГОРИЗАЦИЈА
.

Милица и Момчило на врху Ј.Тоубкал 4167м

За резултате постигните у 2019 години биће категорисано 16 младих планинара у категорији
високогорство. Они су то заслужили својим успонима на врхове веће од 2000мнв. –
Бјелашницу 2067м односно Тарцу 2190м. Двоје јуниора (Милица Кнежевић и Момчило Краљ)
су остварили велики успех и у априлу попели Ј.Тоубкал 4167м. Категорисани јуниори за
резултате у 2019 су:

II јуниорски ранг
-

Милица Кнежевић (2003)

Бјелашница, Опсерваторија 2067м

III јуниорски ранг
-

Ања са Милошем на врху Тарцу 2190м

Ања Радосављевић (2007)
Гвозден Милошевић (2009)
Растко Петровић (2004)
Дуња Радојевић (2006)
Ана Радојевић (2009)
Катарина Кнежевић (2007)
Вук Загорчић (2006)
Андреј Ал Хамаши (2006)
Димитрије Селаковић (2006)
Огњен Вукосављевић (2009)
Лука Вукосављевић (2006)
Крстивоје Кипријановић (2006)
Вера Кипријановић (2007)
Вукашин Степанчић (2003)
Теодора Загорчић (2007)

Ранијих година смо имали 7 категорисаних јуниора тако да сада имамо укупно 23
категорисана јуниора у дисциплини високогорство.
4. ПЛАНИНАРСКИ КАМПОВИ ЗА ДЕЦУ И РОДИТЕЉЕ и ОСНОВНА ПЛАНИНАРСКА ОБУКА

Бора и Милош демонстрирају постављање шатора

Бранка држи презентацију из прве помоћи

Са зимским планинарским камповима за
децу и родитеље смо почели 2016 године.
На овим камповима организујемо врло
квалитетну планинарску обуку која
комбинује теорију и праксу и садржи
елементе високогорства, оријентације,
прве помоћи, коришћења опреме,
кретања у планини и друго. Са децом
радимо озбиљно и са уважавањем а они
то умеју да препознају и да узврате на
најбољи начин. Осим планинарења и
обуке деци организујемо забаву кроз
друштвене игре, школу плеса, маскенбал,
сликање, логорску ватру...

Маја држи обуку из високогорства

Због великог интересовања у 2019 су организована три планинарска кампа за децу и
родитеље, два зимска и један пролећни. Укупно је учествовало 110 деце и 35 родитеља. У
току зимских кампова је организована основна планинарска обука. Обуку је успешно
завршило 33-је деце и 13 одраслих и добило уверење од ПСС-а. Од 2017 када смо почели,
обуку је завршило укупно 75 деце и 28 родитеља. Кроз ова дружења деца су успоставила
дивна пријатељства, заволела Рајац и наш планинарски дом где проводе срећне дане свог
детињства и коме се радо враћају.

5. ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ У ТОКУ ГОДИНЕ
У току 2019 у оквиру комисије је организовано 16 акција за децу и родитеље на којима је
учествовало око 250 деце. Деца су учествовала и у другим акцијама и са другим водичима
али на жалост немамо податке на колико акција и у ком броју. То ћемо сазнати када буде
готова годишња статистика акција. Такође, као комисија немамо податке о учешћу и
успесима млађих категорија у планинарској оријентацији. Од појединачних акција највећи
број деце (75) је учествовао на акцији дружења са ПСК „Пријатељ Природе“ из Сарајева која
је одржана у септембру на Рајцу.

6. САРАДЊА СА 13. БЕОГРАДСКОМ ГИМНАЗИЈОМ
Планинарска секција у 13. београдској гимназији
постоји више од две деценије. Окупља углавном
бивше ђаке гимназије. Са великим ентузијазмом
секцију води директор школе Бојан Вучковић.
Сарадња је почела крајем 2018 и наставила се у
2019. Акције у организацији секције су ушле у
годишњи план акција ПСК Победа и њима се
прикључује неки од лиценцираних водича
Победе. Немамо прецизан податак али процена је
да смо из редова секције добили око 40 нових
чланова Победе. С друге стране организовали смо
неколико презентација у гимназији.
Ученици 13. Београдске гимназије на обуци оријентације

Што се тиче учешћа самих ђака у планинарским активностима видимо пуно простора за
унапређење. Имају пуно школских обавеза и прилично су непредвидиви. Због тога смо у току
године у договору са директором променили стратегију и покушали да преко наставника
физичког заинтересујемо децу за такмичарске планинарске активности. У децембру је на
кампу оријентације учествовало 5 ученица и искрено се надамо да ћемо у 2020 имати бaр
једну јуниорску екипу из редова ђака гимназије.

7. САРАДЊА СА ОСТАЛИМ ШКОЛАМА
У другој половини године остварена је сарадња са ОШ „Лаза Костић“ са Новог Београда.
Сарадња се одвија преко клуба родитеља и наставника који је врло активан у школи. Велику
помоћ у промовисању планинарења и ПСК Победа пружа родитељ и активиста клуба Тања
Азањац Јањатовић. У току је оснивање планинарске секције, проширење чланства,
заједничке акције и слично. Такође пред сам крај године захваљујући нашој активној
планинарки и родитељу, Ивани Поповић отворена су врата за сарадњу у ОШ “Стеван Дукић”
са Карабурме. За почетак је учлањено 10 малишана а акција се наставља. Сарадња је
покренута и са ОШ „Ћирило и Методије“ са Звездаре, ОШ „Јован Миодраговић“, а већ
одраније постоји са ОШ „Свети Сава“ са Врачара. У току су договори са Средњом
Грађевинском школом „Бранко Жежељ“ о оснивању планинарске секције под
покровитељством ПСК Победа.

8. САРАДЊА СА ОПШТИНОМ ВРАЧАР
У току године имали смо велику подршку општине Врачар за наше активности. Добили смо
средства за две акције. Општина је одвојила 100,000 динара за наше зимске планинарске
кампове и 150,000 динара за камп оријентације који је одржан у децембру. Обуку је прошло
36 оријентираца (старих и нових) и искрено се надамо да ћемо успети да формирамо више
тимова у млађим категоријама за такмичарску сезону 2020.

9. САРАДЊА СА ПСК „ПРИЈАТЕЉ ПРИРОДЕ“, САРАЈЕВО

Заједно на Рајцу подмладак ПСК Победа, Београд и ПСК „Пријетељ Природе“, Сарајево

Велико нам је задовољство да је и ове године настављена веома успешна сарадња са ПСК
„Пријатељ Природе“ из Сарајева. Млади планинари из ПСК Победа су били гости на
традиционалној акцији коју организује ПСК „Пријатељ Природе“ у априлу и који окупља децу
основце из школа у Сарајеву. Управо на тој акцији 15 деце је попело врх Опсерваторија на
Бјелашници и стекло услов за категоризацију. Гостопримство смо узвратили у септембру када
нас је посетило 25 деце пријатељског клуба из Сарајева. Договор два клуба је да приликом
ових размена обезбеде гратис ноћење за децу у нашим планинарским домовима и на тај
начин помогну ова дружења. Заиста је велико задовољство на овим акцијама гледати децу
како се без предрасуда друже и заједно уживају у планинарењу.

10. САРАДЊА СА КОМИСИЈОМ ЗА РАД СА МЛАДИМА ПСС И ДРУГИМ КЛУБОВИМА

РАМ Космај

РАМ Повлен

У току године остварена је одлична сарадња са комисијом за рад са младима ПСС-а. Били смо
у сталном контакту са Андрејом Ивошевим, председником комисије, размењивали идеје и
заједнички радили на промовисању планинарења међу децом и младима. С поносом истичемо
да је ПСК Победа једини клуб који је учествовао на све 4 републичке акције за младе.
Састанак који је комисија за рад са младима ПСС и Андреј организовала у октобру 2018
допринео је повезивању клубова који раде са децом. Путем друштвених мрежа пратимо и
подржавамо једни друге. Подмладак Радничког „Клинци планинци“ су учествовали на неким
нашим акцијама а наш подмладак се такође придружио неким акцијама које је организовала
Јагода Новески. Одличну сарадњу имамо и са комисијом ПСС за признања и категоризацију и
Лазаром Попаром.

РАМ Ртањ

РАМ Лудошко језеро

11. ДОБИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈУ РАМ У 2020 И БАЛКАНСКИХ СУСРЕТА МЛАДИХ
Рад са децом у оквиру ПСК Победа је препознат од стране ПСС па нам је указано поверење
да организујемо прву републичку акцију за младе у 2020. (8. фебруара на Рајцу). Наши
млади планинари су учествовали и на Балканским сусретима младих у Северној Македонији
(Љуботен) где смо преузели на себе организацију сусрета младих планинара из Балканских
клубова у 2020. Сусрете ћемо организовати у августу на нашем Рајцу.
12. САРАДЊА СА КОМПАНИЈОМ СОКО ШТАРК
У децембру је постигнут договор у начелу са компанијом Соко Штарк о робном спонзорству.
Наиме Соко Штарк ће обезбедити 400 смокија и 400 чоколадних производа које ћемо делити
деци на акцијама у организацији комисије за рад са младима.

Београд, 29. децембар 2019

Ранко Краљ
Председник комисије за рад са младима
ПСК ПОБЕДА, Београд

