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Η Διεθνής Ένωση Κατασκηνώσεων (ICF) είναι
μια παγκόσμια συγκέντρωση από επαγγελματίες κατασκηνωτάρχες που ενδιαφέρονται να μοιραστούν τον ενθουσιασμό, τη γνώση και την
αφοσίωσή τους σχετικά με την κατασκηνωτική
εμπειρία.
Έχει τις ρίζες το στην πεποίθηση ότι μπορούμε
να κάνουμε τη διαφορά «ενώνοντας τον κόσμο
της υπαίθριας ζωής».
Η Διεθνής Ένωση Κατασκηνώσεων καλωσορίζει όλους όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τη
διεθνή κατανόηση μέσω της οργανωμένης κατασκηνωτικής εμπειρίας.
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Οι Στόχοι της ICF:
Να συντονίσει την ανταλλαγή νέων και πληροφοριών ανάμεσα στα άτομα, τις κατασκηνώσεις, τις υπαίθριες δραστηριότητες και τις οργανώσεις σε διαφορετικές χώρες.
Να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τις διμερείς και
πολυμερείς συναλλαγές.
Να ενθαρρύνει τις προσπάθειες για την επίτευξη
της διεθνούς κατανόησης και της παγκόσμιας ζωής,
της ηγεσίας και της οικολογικής δράσης μέσω των
κατασκηνώσεων και των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Να ενθαρρύνει την οργάνωση των περιφερειακών
και εθνικών κατασκηνωτικών ενώσεων.

Μήνυμα από τον Πρόεδρο
Το βασικό κομμάτι αυτής της χρονιάς στην ICF ήταν
το Δέκατο Διεθνές Συνέδριο Κατασκηνώσεων στην
Αττάλεια της Τουρκίας. Η αποκορύφωση πολλών
ετών δουλειάς από τους αδερφούς Gözet, την ομάδα
της κατασκήνωσης Future Stars, την επιτροπή του
συνεδρίου και πολλούς ακόμα εθελοντές της ICF.
Είτε μπορέσαμε να παραβρεθούμε άμεσα στο Συνέδριο, είτε να παρακολουθήσουμε την επίτευξη της εκδήλωσης, όλοι μας επωφεληθήκαμε αυτού του έργου
αλλά μας έθεσε και σε δοκιμασία. Όπως το ίδιο το
έργο της ICF, το Συνέδριο επέτρεψε την ευρεία ποικιλομορφία των κατασκηνωτικών εμπειριών σ’ όλο
τον κόσμο για να βρεθεί κοινό πεδίο, κοινός σκοπός
και κοινές επιτυχίες. Επομένως, καταφέραμε να χαράξουμε μια νέα πορεία προς τα μπροστά και να την
προσεγγίσουμε με νέες γνώσεις, δεξιότητες και ενέργεια. Κατά τον προηγούμενο χρόνο σημειώθηκε κλιμάκωση σε ορισμένα σημαντικά κεφάλαια της ιστορίας της ICF. Κάτω από το άγρυπνο βλέμμα και επιδέξια επιμέλεια των Armand Ball, Richard Chamberlain and Lind Pulliam, η ιστορία των πρώτων δυόμιση δεκαετιών παραδόθηκε για εκτύπωση. Είμαστε
ευγνώμων για τη δημιουργία του «Η ιστορία της Πεταλούδας: Η Ιστορία της Παγκόσμιας Εξέλιξης των
Κατασκηνώσεων και της Διεθνής Ένωσης Κατασκηνώσεων». Με αυτήν την έκδοση αυξήσαμε τη κατανόηση μας για το ρόλο της ICF με την ανάπτυξη της
παγκόσμιας κοινότητας κατασκηνώσεων, αλλά και
τιμήσαμε τα πολλά σημαντικά έργα που ανέλαβαν οι
επικεφαλής της κατασκήνωσης σε όλο τον κόσμο τα
τελευταία 25 χρόνια.
Ένα ακόμα κεφάλαιο
που έκλεισε αυτόν το
χρόνο είναι η δεύτερη
θητεία του Valery
Kostin ως πρόεδρος της
ICF. Ο Valery κατεύθυνε την οργάνωση με
μερικά πολύ σημαντικά
βήματα για την εξέλιξη
της οργάνωσης. Απ’
όταν βρισκόταν στην
Πρώην Πρόεδρος

ICC του Καναδά το
2008, ο Valery επέβλεψε ένα μεγάλο ,
διασκευασμένο έργο
το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές στα μέλη, τη διακυβέρνηση
και την εξέλιξη της
εταιρείας. Μπορούμε
επίσης να συμπεριλάβουμε στην επίβλεψη του Valery δυο
Πρόεδρος
εξαιρετικά συνέδρια,
ένα στο Χονγκ-Κονγκ και ένα στην Τουρκία, την
δημιουργία και εξέλιξη του ICDC σεμιναρίου, συνεργασίες με αναπτυσσόμενες κατασκηνωτικές κοινότητες στην Αφρική, Ανατολική Ασία και Ευρώπη,
και μια έκταση της δραστηριότητας των μελών της
ICF που πλέον επεκτείνεται σε πάνω από 80 χώρες. Ο Valery σημάδεψε με τον χαρακτήρα του τον
ρόλο του προέδρου της ICF ως ένας πραγματικός
πρεσβευτής της κατασκήνωσης. Όπως οι τρεις άλλοι
προηγούμενοι από αυτόν πρόεδροι της ICF (Dick
Chamberlain, Jack Pearse, Jenny Bowker) τα πιστεύω του Valery για την κατασκήνωση, το πάθος για τη
βοήθεια προς το συνάνθρωπο και η ικανότητα του να
μας ενθαρρύνει να πετυχαίνουμε το καλύτερο απ’
όλες τις πιθανότητες για την εξέλιξη της κατασκήνωσης και των νέων μας ενέπνευσαν όλους. Κι έτσι λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε πρόκληση. Ο Valery
έχει πολλούς φίλους σε όλο τον κόσμο οι οποίοι πλέον μοιράζονται το όραμά του. Μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά στα χρόνια που έρχονται. Μόλις ξεκίνησαν τα επόμενα 25 χρόνια μας και τώρα διαθέτουμε
περισσότερα χέρια, καρδιές και μυαλά, που είναι σε
θέση να κάνουν τη διαφορά. Όπως λέει ένα αγαπημένο κατασκηνωτικό τραγούδι:

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά-εγώ και συ.
Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά- εάν προσπαθήσουμε.

Μέλη

Ένωσης Κατασκηνώσεων Ασίας-Ωκεανίας.

Ο αριθμός των μελών της ICF συνέχισε να αυξάνεται
σημαντικά το 2014 με μια αύξηση τάξεως το 76%, κυρίως χάρη στο Διεθνές Συνέδριο Κατασκηνώσεων και τα
ICDC σεμινάρια που έλαβαν χώρα στην Τουρκία, Βενεζουέλα, Αυστραλία και Μαλαισία:

Απλοί φίλοι δωρεάν
Κατασκηνωτικές Ενώσεις
Κατασκηνώσεις
Ανεξάρτητα Μέλη
Οργανισμοί
Μέλη και απλοί φίλοι της

Απλοί φίλοι: Το τιμής ένεκεν στάτους των απλών
φίλων ενέχει το όφελος της τακτικής ηλεκτρονικής
επικοινωνίας.
Μέλη πλήρους Συνδρομής: πλήρως πληρωμένες
υποκατηγορίες συνδρομής μελών (προσωπικές συνδρομές, Κατασκηνώσεων, Οργανισμών, Ενώσεων)
παρέχουν εκτεταμένα οφέλη που περιλαμβάνουν
μειωμένα έξοδα εγγραφής στα Συνέδρια, προνόμια
στις ψηφοφορίες, δυνατότητα να κατεβούν στις εκλογές των αξιωμάτων και ένα πιστοποιητικό μέλους.
Κατασκηνώσεις, Οργανισμοί και Ενώσεις επίσης
διαθέτουν το δικό τους υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα της ICF, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογότυπο της ICF για τη δική τους προώθηση, και είναι
επίσης κατάλληλοι για ορισμένα προνόμια της Αμερικανικού Συλλόγου Κατασκηνώσεων και της

Online Εγγραφή: Η νέα ιστοσελίδα της ICF καθιστά την online διαδικασία εγγραφής, ανανέωσης συνδρομής και αίτησης απλού φίλου πιο φιλική προς
τους χρήστες.
Σχέσεις με τις Κατασκηνωτικές Ενώσεις: Σε μια
προσπάθεια να προσεγγίσουμε τους επαγγελματίες
που ασχολούνται με νέους στην παγκόσμια κατασκηνωτική κοινότητα, το Δ.Σ. της ICF συνεχίζει την
άμεση συνεργασία με τοπικούς και διεθνής οργανισμούς έτσι ώστε να δημιουργήσουν δίκτυα. Η συμφωνία συνεργασίας με την Αμερικάνικη Ένωση Κατασκηνώσεων επεκτάθηκε το Φεβρουάριο του 2013 και
αναγνωρίστηκε ως ACA. Συνεπώς, η ICF είναι πλέον επιχειρηματική συνεργάτης της ACA και το Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο εξέλαβε έγκριση στο
να παρέχει Συνεχιζόμενες Εκπαιδευτικές Μονάδες.
Η συνεργασία με την Ένωση Κατασκηνώσεων Αυστραλίας είναι στον τρίτο χρόνο παροχής συνδρομής
ICF για όλα τα μέλη πλήρους συνδρομής του συλλόγου τους.
Οι συζητήσεις συνεχίζουν να βοηθούν άλλες Ενώσεις να εξελίξουν μοντέλα για αμοιβαίως κερδοφόρες
συνεργασίες μελών. Οι Πρόεδροι των κατασκηνωτικών Ενώσεων (MAPE- Meeting of Association
Presidents and Executives) συναντιούνται στα Διεθνή Κατασκηνωτικά Συνέδρια για να συζητήσουν
σχετικά ζητήματα και να μοιραστούν επαφές.

Χώρες Μέλη της ICF

Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο
Ένα σημαντικό μέρος του έργου που
διεξάγει η ICF είναι η
προώθηση της διεθνούς κατανόησης
και ειρήνης είναι η
επίβλεψη του Διεθνούς Κατασκηνωτικού Συνεδρίου
(ICC) κάθε τρία χρόνια. Κάθε ICC δημιουργήθηκε
και επεκτάθηκε μετά τα προηγούμενα Συνέδρια. Το
2014, το δέκατο ICC έλαβε χώρα στην Αττάλεια της
Τουρκίας. Στην Τουρκία, συμμετείχαν 472 κατασκηνωτές από 30 χώρες. Κάθε ICC παρέχει ανεκτίμητες
ευκαιρίες για επαγγελματίες κατασκηνωτές να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο, να δικτυωθούν και να σχεδιάσουν την ανάπτυξη. Αυτές οι ευκαιρίες περιλαμβάνουν την ανάληψη περεταίρω διεθνών ανταλλαγών
κατασκηνωτών και προσωπικού.
Επιπροσθέτως, το ICC παίζει κρίσιμο ρόλο στο να
φέρνει κοντά τους πρεσβευτές που έχουν διοριστεί
για να αντιπροσωπεύσουν την ICF σε περισσότερες
από 80 χώρες στις οποίες η οργάνωση είναι πλέον
ενεργή, βοηθήσουν τα διοικητικά στελέχη και το ανώτερο προσωπικό από τους διεθνείς κατασκηνωτικούς συλλόγους να γνωριστούν μεταξύ τους και να
δημιουργήσουν επαφές και σχέσεις (MAPE), να
προωθήσουν τη συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους απ’ όλον τον κόσμο που αναλαμβάνουν την
έρευνα για τη λειτουργία και την αξία της κατασκήνωσης, και να βοηθήσουν την ICF να εκπαιδεύσει
επικεφαλής κατασκηνωτές. Το ICC έχει γίνει ένα ση-

μαντικό γεγονός στο παγκόσμιο κατασκηνωτικό ημερολόγιο. Το θέμα του ICC2014 ήταν «Ας κατασκηνώσουμε για την ειρήνη» δείχνοντας πόσο μπορεί η
κατασκήνωση να συνεισφέρει στην παγκόσμια ειρήνη και κατανόηση. Ακόμα ένα σημείο του ICC2014
ήταν να δείξει την αξία του να λειτουργούν οι κατασκηνώσεις σαν μια επιτυχημένη επιχείρηση ώστε να
υπάρχουν αρκετοί πόροι για να χρησιμοποιηθεί η
κατασκήνωση ως εστίαση για την ανάπτυξη και την
εξέλιξη των νέων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
(βλ. φωτογραφικό υλικό στην επόμενη σελίδα…)
Κατά τη διάρκεια του ICC2014 ανακοινώθηκε ότι το
επόμενο ICC το 2017 θα διεξαχθεί στη Ρωσία και θα
οργανωθεί από την Ένωση Κατασκηνώσεων της
Ρωσίας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το
επόμενο ICC θα ανακοινωθούν το 2015.

ICC 2014 - Αττάλεια, Τουρκία

Πρεσβευτές
Οι πρεσβευτές είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της διοικητικής στρατηγικής της ICF. Αυξάνουν τη συνεισφορά
και την παρουσία των εθελοντών της ICF σε κάθε χώρε που υπάρχουν μέλη της ICF. Διάφορες χώρες έχουν
υιοθετήσει διαφορετικούς μηχανισμούς, για την πρόταση, τον ορισμό και την εκλογή πρεσβευτών. Οι πρεσβευτές της ICF ασκούν τη θητεία τους την περίοδο (συνήθως τρία χρόνια) ανάμεσα στα Διεθνή Κατασκηνωτικά Συνέδρια. Στους πρεσβευτές δίνεται η υποστήριξη μέσω μιας δωρεάν συνδρομής της ICF κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Οι πρεσβευτές αποδέχονται τις ακόλουθες υποχρεώσεις και ευθύνες:
 Αντιπροσώπευση της πορείας της ICF μέσα στη χώρα εκ μέρους του συμβουλίου της ICF.
 Προώθηση συγκεντρώσεων και δημιουργία κοινοτήτων από μέλη της ICF εντός της χώρας τους.
 Στρατολόγηση επιπλέον μελών της ICF και θυγατρικών εταιρειών εντός της χώρας τους.
 Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής κατασκηνωτών και στελεχών.
 Διοχέτευση νέων και πληροφοριών από τη χώρα στην ICF σε τακτική βάση.
 Μετάδοση πληροφοριών για τις κατασκηνώσεις διεθνώς, καθώς και τα προγράμματα και τις υπηρεσίες των μελών της ICF εντός της χώρας τους.
 Θητεία ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ICF στο επόμενο Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο στο
οποίο περιλαμβάνεται τη μετάδοση πληροφοριών και την εκλογή μελών της Διοίκησης της ICF.
 Εξασφάλιση τοπικών συν-διαχειριστών εντός της χώρας όταν κρίνεται κατάλληλο.
 Συνδρομή στο έργο της ICF με όποιο τρόπο χρειαστεί.

Καινούριοι Πρεσβευτές στρατολογούνται συνεχώς.
Η ICF εξελίχθηκε δραματικά σε μόνο μερικά χρόνια με μέλη από 81 χώρες. Ένας από τους στόχους
της ICF είναι να βρεθούν κατασκηνωτικοί ηγέτες
που θα είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν την ICF
ως πρεσβευτές, όποτε είναι δυνατό, σε χώρες
που αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουν επίσημο πρεσβευτή. Οι ερωτήσεις είναι ευπρόσδεκτες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Jeff Bradshaw, μέλος
του Δ.Σ. της ICF/Συντονιστή των Πρεσβευτών της
ICF (jbradshaw@campingfellowship.org).

International Camp Director Courses (ICDC)
Η Connie Coutellier (ΗΠΑ), Συντονιστής των ICDC και ο Andrew
McGuckian (Αυστραλία) από το Δ.Σ.
της ICF επιβλέπουν το πρόγραμμα
αυτό. Το 2014, ο εκπαιδευτικός οδηγός ICDC, το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις power point ανανεώθηκαν
και ο οδηγός πλέον περιλαμβάνει τη
νέα δομή των συνδρομών που έχει
εγκριθεί από το Δ.Σ. της ICF. Μικροαλλαγές θα γίνουν στο πρόγραμμα του
2015 οι οποίες θα βασιστούν σε προτάσεις από τα προηγούμενα μαθήματα. Προς το παρόν, υπάρχουν τρεις
επικεφαλής εκπαιδευτές και εκπαιδευτές σε δέκα χώρες και επιπλέον εννιά
μέλη του προσωπικού. Ο συντονιστής
των ICDC συνεργάστηκε με εκπαιδευτές κα οικοδεσπότες οργανισμούς για
να μπορέσουν να παρέχουν τα ακόλουθα μαθήματα το 2014.

Αττάλεια, Τουρκία, μεικτά μαθήματα ICDC και
μαθήματα για εκπαιδευτές, Οκτώβριος 2014: Διεθνές ICDC τμήμα και μαθήματα για εκπαιδευτές
(δεξιά) και ένα τουρκικό μάθημα ICDC (πάνω). 20
συμμετέχοντες από 10 χώρες με τους εκπαιδευτές
Connie Coutellier (ΗΠΑ), Andrew McGuckian
(Αυστραλία) και Juan Mario Gutierrez (Κολομβία). 2
υποψήφιοι εκπαιδευτές (Ιρλανδία και Μεξικό). 20
συμμετέχοντες για το τουρκικό μάθημα με τους
εκπαιδευτές Utku Toprakseven, Nazli Ozcelik, Bilkay Biyik και Kamil Cakin. Όλοι οι συμμετέχοντες
στα μαθήματα μοιράστηκαν κάποιες περιόδους
ανταλλαγής, παιχνιδιών και ελεύθερου χρόνου.

Αδελαΐδα, Αυστραλία, Αύγουστος, 2014: 20 συμμετέχοντες με τους εκπαιδευτές Paul Colaguiri, Brendan
Smith και Maree Feutrill.

Τζοχόρ, Μαλαισία, Αύγουστος, 2014: 38 συμμετέχοντες από
Μαλαισία, Σιγκαπούρη και Φιλιππίνες, με τους εκπαιδευτές
Connie Coutellier (ΗΠΑ), Heng Kei Yap (Μαλαισία) και Tennant
Kiu και Annar Latiff (Σιγκαπούρη).

Καράκας, Βενεζουέλα, Νοέμβριος, 2014: 43 συμμετέχοντες
από Βενεζουέλα, Μεξικό, Παναμά και Ουρουγουάη. Επικεφαλείς εκπαιδευτές: Simon Sambrano (Βενεζουέλα) και Juan Mario
Gutierrez (Κολομβία) με τη βοήθεια του Giorgio Dentensano,
Blance Jimenez και Becky Landa (Μεξικό) και Luis Blanco
(Βενεζουέλα).

Έρευνα
Κατά τη διάρκεια του ICC στην Τουρκία, η επιτροπή έρευνας επέκτεινε τα μήλη της για να συμπεριλάβει την Δρ. Irina Lurochkina από το State
Pedagogical University στο Νοβοσιμπίρσκ. Τα
καινούργια μέλη της επιτροπής θα βοηθήσουν
την ανανέωση της έρευνας που αναμένεται να
διεξαχθεί από τη Ρωσία και την Τουρκία. Επιπροσθέτως, ο David Petherik (Σύλλογος Αυστραλιανών Κατασκηνώσεων) και ο Tatsuya
Kanayama (Διεθνή Κατασκηνωτικό Σύλλογο της
Ιαπωνίας) προστέθηκαν για να διευκολύνουν
τρέχοντα αλλά και καινούργια πρότζεκτ στην
Αυστραλία και Ιαπωνία αντίστοιχα.
Project Παγκόσμιας Εθνικότητας: To πρότζεκτ αυτό έχει πλέον ολοκληρωθεί αλλά οι κατασκηνώσεις της ICF είναι σε θέση να συλλέξουν δεδομένα κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων ή απλά να ενσωματώσουν στα
προγράμματά τους το σετ εργαλείων της παγκόσμιας εθνικότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι οι κατασκηνωτές από όλον τον κόσμο αισθάνονται ότι απέκτησαν δεξιότητες που μπορούν να συνεισφέρουν μια γενική αίσθηση παγκόσμιας ή κοσμοπολίτικης εθνικότητας. Περαιτέρω έρευνα είναι αναγκαία για να ερευνηθούν
οι διαφορετικοί τρόποι που οι άντρες και οι γυναίκες βιώνουν τις δραστηριότητες στο σετ εργαλείων του παγκόσμιου πολίτη που είναι κοινές για όλον τον κόσμο. Οι δραστηριότητες αυτές είναι πλέον διαθέσιμες σε Αγγλικά, Γαλλικά,
Ισπανικά, και Μογγολικά στην σελίδα έρευνας
στην ιστοσελίδα της ICF.
Αξιολόγηση Μελών: Οι Chelsea Schwabe
(ΗΠΑ) και Δρ. Gwynn Powell (ΗΠΑ) παρουσίασαν μια αναφορά στο Δ.Σ. της ICF με μια περίληψη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
των μελών. Η βασική διαδικασία συμβουλής
ήταν να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες

μετά την εγγραφή τους ως μέλη και μετά να
ξεκινήσουν ένα συστηματικό κύκλο για να συλλέξουν πληροφορίες
Έρευνα list-serve: Το παγκόσμιο list-serve
είναι διαθέσιμο για όλους τους επαγγελματίες
που ενδιαφέρονται για την έρευνα και αξιολόγηση που σχετίζεται με την ανάπτυξη των νέων
και της κατασκηνωτικής εμπειρίας. Η λίστα ανανεώθηκε πρόσφατα έτσι να συμπεριλάβει
τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες της ICF
Τουρκίας. Η επιτροπή θα εμπλακεί σε μελλοντικές συζητήσεις που σχετίζονται με τα επερχόμενα ερευνητικά συνέδρια, ενδεχόμενα πρότζεκτ, καθώς έρευνα βασισμένη στο διαδίκτυο
και πόροι αξιολόγησης και πληροφοριών, χρήσιμα για τους επαγγελματίες κατασκηνωτές.

και

Μετά από αίτηση του Δ.Σ. της ICF, οι Armand Ball, Dick Chamberlain και Linda Pullliam
ανέλαβαν την εργασία της συλλογής της ιστορίας της ICF από λεπτά παλαιότερων συμβουλίων, newsletter, προγράμματα συμβουλίων, αλληλογραφία και προσωπικές συνεντεύξεις. Το πρότζεκτ αυτό επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει πληροφορίες για την ανάπτυξη των οργανωμένων κατασκηνώσεων σε όλον τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι Η ιστορία της Πεταλούδας: Η Ιστορία της Παγκόσμιας Εξέλιξης των Κατασκηνώσεων και της
Διεθνής Ένωσης Κατασκηνώσεων, 1988-2013. Η έκδοση είναι διαθέσιμη για αγορά μέσω της ιστοσελίδας της ICF.

Υποτροφία Bill Bowker
Η χρηματοδότηση αυτή, που εγκαθιδρύθηκε στη μνήμη ενός μακροχρόνιου φίλου της ICF, σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους εκπροσώπους ενδεχόμενων συνεδρίων από περιοχές του κόσμου χωρίς τους πόρους και την υποστήριξη ενός επίσημου κατασκηνωτικού συλλόγου και μ’ αυτόν τον τρόπο να
ενθαρρύνει την ανάπτυξη των οργανωμένων κατασκηνωτικών εμπειριών και συλλόγων όπου κανένα
δεν υπάρχει. Δύο βραβεία για βοήθεια έγιναν διαθέσιμα για το ICC2014- ένα από την Ρουμανία και
ένα από την Λιβερία.

Ειδικά προγράμματα & Συνέδρια
Κίνα: Τον Μάρτιο, ο Πρόεδρος της ICF, Valery Kostin και μια αντιπροσωπεία από πέντε μέλη του Δ.Σ. της ICF προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στο Διεθνές Κατασκηνωτικό Εκπαιδευτικό Φόρουμ της
Κίνας, στο Κέντρο Gehua στο Qinhuangdao της Κίνας. Με την καθοδήγηση του ιδρύματος IDEAS, 150 εκπαιδευτές, επαγγελματίες κατασκηνωτές, αντιπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας Κίνας και διεθνείς επισκέπτες συμμετείχαν σε παρουσιάσεις και συζητήσεις δύο
ημερών που σχεδιάστηκαν για να εισάγουν την έννοια «εκπαίδευση
κατασκηνωτών» στην Κίνα. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν δημιούργησαν τη Συμμαχία Κινέζικων Κατασκηνώσεων και την Ακαδημία
IDEAS.

Ηνωμένες Πολιτείες: Κάθε χρόνο, πριν από το ετήσιο Εθνικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αμερικανικών Κατασκηνώσεων, η ICF οργανώνει περιοδεία σε τοπικές κατασκηνώσεις και υπαίθριες προγράμματα για διεθνείς επισκέπτες παρέχοντας μια έκθεση δραστηριοτήτων για νέους και την ευκαιρία να δικτυωθούν και να γνωρίσουν
άλλους επαγγελματίες κατασκηνωτές. Το 2014, η περιοδεία 38 συμμετεχόντων οργανώθηκε από την Linda Pulliam και τη Gwynn Powell και την κατασκήνωση Quest Thunderbird σαν οικοδεσπότη. Η
ομάδα επισκέφτηκε πέντε κατασκηνώσεις στο Ορλάντο στην περιοχή της Φλόριντα. Ο Jim Cain διευκόλυνε μια συνεδρίαση γνωριμίας
για να ξεκινήσει η περιοδεία.

Βραβεία
Βραβείο Abbott Fenn Druzhba παρουσιάστηκε στην Sachiko
“Sako” Tanaka από την Ιαπωνία σε αναγνώριση των συνεισφορών
της στην παγκόσμια κατασκηνωτική κοινότητα πάνω από 26 χρόνια.
Το βραβείο παρουσιάστηκε στο Διεθνές Κατασκηνωτικό Συμβούλιο
στην Αττάλεια της Τουρκίας. Όντας το σημαντικότερο βραβείο της
ICF, είναι μια ειδική αναγνώριση ενός ανθρώπου, κατασκήνωσης ή
οργάνωσης που έχει συνεισφέρει σημαντικά και συνεχώς στη διεθνή
κατασκήνωση.
Το Βραβείο Γράμμα Προσόντων απονεμήθηκε στους Armand
Ball, Dick Chamberlain και Linda Pulliam για το έργο της συγκέντρωσης και έκδοσης της ιστορίας της ICF στο βιβλίο Η ιστορία της Πεταλούδας: Η Ιστορία της Παγκόσμιας Εξέλιξης των Κατασκηνώσεων και της Διεθνής Ένωσης Κατασκηνώσεων και στους Δρ. Gwynn Powell και Chelsea
Schwabe από το πανεπιστήμιο του Clemson, για το έργο τους που σχετίζεται με την Έρευνα Μελών.

2014 Year End Operating Statement

Year End Balance Sheet 2014

Ένωση Κατασκηνώσεων Ασίας Ωκεανίας
Η Ένωση Κατασκηνώσεων Ασίας και Ωκεανίας
(AOCF) είναι ένα γκρουπ ειδικών ενδιαφερόντων
εντός της ICF. Τα μέλη της ICF από τις ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας και της
Ρωσίας αλλά και από τις ωκεάνιες χώρες του ειρηνικού, περιλαμβανομένης της Αυστραλίας, θεωρούνται
όλα μέλη. Τα μέλη της AOCF είναι επίσης μέλη της
ICF. Η AOCF δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας
σύσκεψης ασιατών συμμετεχόντων στο έκτο ICC
που έλαβε χώρα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το
2003. Ήθελαν να φέρουν κοντά ανθρώπους που
ενδιαφέρονται για την κατασκήνωση με ένα επιπλέον
ενδιαφέρον προς την Ασία και να εστιάσουν προς
την ανάπτυξη της κατασκήνωσης στην Ασιατική περιοχή.
Η κύρια δραστηριότητα της AOCF προωθεί ένα Κατασκηνωτικό Συνέδριο Ασίας Ωκεανίας (AOCC) κάθε
τρία χρόνια (το οποίο λαμβάνει χώρα πριν από το
ICC). Το πέμπτο AOCC έγινε στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας το 2013. Πάνω από 200 υπερπόντιοι συμμετέχοντες συναντήθηκε με έναν παρόμοιο αριθμό
ατόμων από την Αυστραλία για το συνέδριο στο Ολυμπιακό Κέντρο.

M.A.P.E.

-
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Association
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Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Κατασκηνωτικού Συνεδρίου, γίνεται επίσης μία συνεδρίαση για την
πληροφόρηση προέδρων και διευθυντικών στελεχών εθνικών και τοπικών συλλόγων. Κατά τη
συνεδρίαση ΜΑΡΕ πρόεδρος ήταν ο Jeff Bradshaw. Ο John Jorgenson παρείχε μια περίληψη
του τρέχοντος έργου της ICF και αναγνώρισε
μια αυξανόμενα πολύτιμη ευκαιρία για συνεργασία ανάμεσα σε εδραιωμένους οργανισμούς.
Παρουσιάστηκε επίσης η διαδικασία δημιουργίας πρότασης για τη διοργάνωση μελλοντικού
συνεδρίου.
Το μέλος του Δ.Σ. της ICF Tulsheg Tuvshin
αναγνωρίστηκε ως συντονίστρια του ΜΑΡΕ.
Προσπάθησε να εδραιώσει και να διατηρήσει

Το έκτο AOCC θα λάβει χώρα στο Τόκυο το Νοέμβριο του 2016 στο Ολυμπιακό Κέντρο του 1964. Η
εκδήλωση αυτή συμπίπτει με την 50η επέτειο του
Εθνικού Κατασκηνωτικού Συλλόγου της Ιαπωνίας
(NCAJ).

την τρέχουσα λίστα επαφών για τακτική και

Ενώ η AOCC αναπτύσσεται για να υπηρετήσει τους
στόχους της AOCF, δεν έχει σκοπό να υπηρετεί αποκλειστικά και τα μέλη της AOCF. Όλοι οι επαγγελματίες κατασκηνωτές και υποστηρικτές είναι ευπρόσδεκτοι και όλοι κερδίζουν από τις πολιτισμικές
και επαγγελματικές ανταλλαγές που γίνονται.

την Tulsheg Tuvshin μέσω της ιστοσελίδας της

Η AOCF επίσης χορηγεί έναν αριθμό από διεθνείς
εκδηλώσεις το 2015, οι οποίες περιλαμβάνουν και το
Διεθνές Φεστιβάλ Κατασκηνωτικών Παιχνιδιών που
θα γίνει το Μάιο στην Μογγολία με οικοδεσπότη το
Διεθνές Κέντρο Παιδιών του Nairamdal.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AOCF
και τις δραστηριότητές της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τρέχων Πρόεδρο της AOCF και το μέλος του Δ.Σ. της ICF, Bill Oakley (Αυστραλία).

περιοδική επικοινωνία μεταξύ των μελών και
του προέδρου της ICF. Νέα και παλαιότερα
μέλη παρακινούνται να έρθουν σε επαφή με
ICF.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόεδρος
John Jorgenson
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Αντιπροσωπεύει την ICF σε όλα τα θέματα
Προεδρεύει στις Συνεδριάσεις Δ.Σ. και στις
Ετήσιες/Γ.Σ. (και άλλες συνεδριάσεις όπως η
MAPE και η Γ.Σ. στα Συνέδρια)
Προεδρεύει τις συζητήσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής
Συνεργάζεται με τα διάφορα μέλη του
Γνωμοδοτικού Συμβουλίου

Πρώην Πρόεδρος
Valery Kostin

Επόμενος Πρόεδρος

Συμβουλεύει τον Πρόεδρο και το
Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις
ανάγκες. Υπηρετεί για έναν ολόκληρο χρόνο στην αρχή της πρώτης
θητείας του Προέδρου.
Συμμετέχει σε όλες τι Συνεδριάσεις
του Εκτελεστικού και του Διοικητικού
Συμβουλίου
Υπηρετεί χωρίς ψήφο

Επικοινωνία
Carole Cheley
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Αντιπρόεδρος
Fahrettin Gozet

Γενική Γραμματέας
Linda Pulliam

Ταμίας
Jill Dundas

Εκλέγεται έναν ολόκληρο χρόνο πριν το
τέλος της θητείας του Προέδρου

Συμπληρωματικό καθήκον για κάποιο μέλος
Δ.Σ.

Καταγράφει τα πρακτικά όλων των
συνεδριάσεων

Χειρίζεται όλες τις οικονομικές υποθέσεις για την ένωση

Συμμετέχει σε όλες τις Συνεδριάσεις του
Εκτελεστικού και του Διοικητικού
Συμβουλίου

Διορισμένος ή εκλεγένος από τα τρέχοντα
μέλη του Δ.Σ. μόλις όλες οι θέσεις καλυφθούν
(π.χ. μετά τη Γ.Σ.)

Χειρίζεται όλες τις υποθέσεις που
έρχονται στα Κεντρικά Γραφεία

Συντάσσει ετήσια λογιστική κατάσταση
για την Ετήσια Έκθεση

Υπηρετεί χωρίς ψήφο

Συμμετέχει ως μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής για τρέχοντα Θέματα

Συμμετέχει ανάλογα με τις ανάγκες στις
συζητήσει της Εκτελεστικής Επιτροπής

Συμμετέχει στις συζητήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

Αναλαμβάνει τα Προεδρικά καθήκοντα όταν ο
Πρόεδρος δεν είναι διαθέσιμος

Συντάσσει ετήσια έκθεση για ευρεία
διανομή

Συμμετέχει σε επιτροπές που χρειάζονται οικονομικές συμβουλές

Μέλος
Tulsheg Tuvshin

Αρχείο Μελών
Alexia Sideri

Μέλος
Anton Denisov

Γενικός Πρεσβευτής
Jeff Bradshaw

Μέλος
Don Cheley

Ιστοσελίδα

Συντονιστής Συνάντησης
ΜΑΡΕ Συνεδρίου

Διενεργεί εγγραφές Μελών

Ρωσικός Σύνδεσμος Κατασκηνώσεων

Συντονιστής Γενικής Συνέλευσης
Συνεδρίου

Βραβεία

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό
Δελτίο

Περιφερειακή Ισορροπία και
Πολιτιστική προοπτική στο Δ.Σ.

Εξυπηρέτηση Μελών

Περιφερειακή Ισορροπία και
Πολιτιστική προοπτική στο Δ.Σ

Επικοινωνία
πρεσβευτών

Περιφερειακή Ισορροπία και

Επικοινωνιακό υλικό για τα
ΜΜΕ

Συμβολή σε ειδικές επιχειρησιακές ομάδες και έργα

Διαχείριση επαφών

Συμβολή σε ειδικές επιχειρησιακές ομάδες και έργα

υποστήριξη

Πολιτιστική προοπτική στο Δ.Σ.

Επιβλέπων ICDC
Andrew McGuckian

Μέλος
Fumio Morooka

ICDC- Επικοινωνία με Connie
Coutellier

AOCC
Περιφερειακή Ισορροπία και
Πολιτιστική προοπτική στο Δ.Σ.

Βραβεία

Συντονιστής μελλοντικών
προσφορών για συνέδρια

Δημιουργία καταστατικού χάρτη

Branding

Προωθεί την
προγράμματος

Συμβολή σε ειδικές επιχειρησιακές ομάδες και έργα

Έρευνα

Σύνδεσμος για επόμενο συνέδριο

Περιφερειακή Ισορροπία και
Πολιτιστική προοπτική στο Δ.Σ.

Στρατηγικές Συνεργασίες

Συμβολή σε ειδικές επιχειρησιακές ομάδες και έργα

Συμβολή σε ειδικές επιχειρησιακές ομάδες και έργα

AOCF

εξέλιξη

του

ICDCΑρχειοθέτηση
καταγραφή

και

Γνωμοδοτικό
Συμβούλιο

Πρόγραμμα
Gwynn Powell

και

Εσωτερικοί Εταίροι

Προηγούμενα μέλη της συντονιστικής
επιτροπής/ Διοικητικό Συμβούλιο

Υποομάδες και υπο-οργανώσεις μέσα
στην ICF

Επίτιμα Μέλη

Συνδέεται απευθείας με την Εκτελεστική
Επιτροπή

Συνδέεται απευθείας με την Εκτελεστική Επιτροπή

Επιβλέπων ICC
Fahrettin Gozet

Πρεσβευτές
(Γενική Συνέλευση)
Ένας πρέσβης εκλέγεται ή διορίζεται ανά
χώρα από το σύνολο των μελών της ICF σε
αυτήν τη χώρα. Συνδέεται απευθείας με την
Εκτελεστική Επιτροπή και το Δ.Σ. κατά τη
Γενική Συνέλευση προσφέροντας υποδείξεις
και συμβουλές

Μέλος
Bill Oakley

Εξωτερικοί Εταίροι

Ανάπτυξη
Gonzalo Veloz

Δίκτυο Ενώσεων

Διεθνείς κατασκηνωτικοί οργανισμοί

Πρόεδροι Κατασκηνωτικών Ενώσεων
που είναι μέλη

Άλλες ομοϊδεάτισσες οργανώσεις πο υ
δεν είναι μέλη

Διευθυντικά στελέχη Κατασκηνωτικών
Ενώσεων που είναι μέλη

Συνδέεται απευθείας με την Εκτελεστική
Επιτροπή.

ΜΑΡΕ- Συνάντηση στο Συνέδριο ή
ανάλογα με τις ανάγκες

Απόσυρση από το Συμβούλιο-Sako Tanaka; Απών από την φωτογραφία-Fumio Morooka

Δ.Σ. ΤΗΣ

Πρόεδρος

Πρώην Πρόεδρος

Ταμίας

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Αρχείου Μελών

Γενικός Πρεσβευτής

Μέλος

Μέλος

Επιβλέπων

Πρόγραμμα

Γενική Γραμματέας

Ανάπτυξη

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ICF
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.campingfellowship.org
Για να γίνετε πιο ενεργό μέλος στο έργο της ICF επικοινωνήστε
μαζί μας στο: volunteer@campingfellowship.org

Φωτογραφίες μελών του Δ.Σ.: Gabrielle Raill

