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Η Διεθνής Ένωση Κατασκηνώσεων (ICF)
είναι μια παγκόσμια συγκέντρωση από επαγγελματίες κατασκηνωτάρχες που ενδιαφέρονται να μοιραστούν τον ενθουσιαμό,
τη γνώση και την αφοσίωσή τους σχετικά
με την κατασκηνωτική εμπειρία.
Έχει τις ρίζες του 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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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.

Παρατηρήσεις του Προέδρου
Καθώς φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μας τέταρτου του αιώνα (25 χρόνια από εκείνο το σημαδιακό Συνέδριο στην Ουάσιγκτον το 1987) η ICF
έχει καταφέρει πολλά για τα οποία μπορεί να είναι περήφανη.
Τον περασμένο χρόνο, χάρη σε μία κρίσιμη άσκηση οραματισμού των τελευταίων χρόνων, έχουμε θέσει μια νέα διακυβέρνηση σε εφαρμογή και
έχουμε βάλει τους εαυτούς μας στη διαδικασία για μια τεράστια αύξηση
του αριθμού των μελών μας.
Σε συνεργασία με το Συνέδριο του Χονγκ Κονγκ και σε διάφορα εθνικά και
περιφερειακά σεμινάρια από την εποχή εκείνη, η ICF αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από τα μέλη και μη ως
ένα ζεστό, χωρίς αποκλεισμούς, περιβάλλον για εμπλουτισμό γνώσεων, στο οποίο αναπτύσσονται ισχυροί κατασκηνωτικοί δεσμοί.
Όλο και περισσότερο, η ICF αξιοποιείται ως το σταυροδρόμι για επαγγελματικούς πόρους, όπως αποδεικνύεται
από την ανάπτυξη ενός καινοτόμου σεμιναρίου για νεαρούς αρχηγούς κατασκηνωτικών ομάδων: στην Κατασκήνωση Nairamdal στη Μογγολία τον περασμένο Μάιο. Τα ερευνητικά έργα επεκτείνονται εκτός συνόρων. Τα Σεμινάρια για Αρχηγούς Κατασκηνωτικών Ομάδων της ICF έχουν γίνει θεσμός σε πολλά μέρη του κόσμου με το πιο
πρόσφατο να πραγματοποιείται στο Μεξικό, την Νοτιοανατολική Ασία και την Αυστραλία.
Το 2012, η ICF πραγματοποίησε την ετήσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διεθνές Κέντρο Παιδιών
Artek στην Ουκρανία και αυτές οι συναντήσεις απέδειξαν για ακόμα μια φορά το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αναψυχή όσον αφορά στην Κατασκηνωτική Ένωση της Ουκρανίας και
την Κατασκήνωση Αrtek. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες πέραν των συνόρων για την ανταλλαγή προσεγγίσεων και ιδεών, αν όχι συγκεκριμένων τεχνικών και ερευνών.
Αναμένοντας το Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο του 2014 στην Αττάλεια της Τουρκίας, το Διοικητικό Συμβούλιο
βρέθηκε επίσης στον τόπο που θα διεξαχθεί το Συνέδριο. Συναντήσεις με την Τουρκική Κατασκηνωτική Ένωση
και με την Επιτροπή του Συνεδρίου έλαβαν χώρα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι γίνονται
θαυμάσιες προετοιμασίες για ένα συνέδριο πολύ διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο έχουμε βιώσει έως σήμερα.
Τα επόμενα 25 χρόνια της ανάπτυξης της ICF είναι μπροστά μας. Έχουμε πολλά να κάνουμε για να φέρουμε κοντά τον κόσμο της υπαίθριας εμπειρίας, αλλά μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Εποπτεία του Συνεδρίου
Τα διεθνή κατασκηνωτικά συνέδρια κατασκήνωσης τον στόχο της
ICF να αναπτύξει διεθνή κατανόηση και να συγκροτήσει την παγκόσμια κατασκηνωτική οικογένεια της ICF. Τα συνέδρια διεξάγονται περίπου μια φορά κάθε τρία χρόνια. Από το έτος ίδρυσής μας, το 1987,
έχουμε διεξάγει συνέδρια στις ΗΠΑ(2), τον Καναδά(2), τη Ρωσία,
την Ιαπωνία, την Αυστραλία, το Μεξικό και το Χονγκ Κονγκ. Το Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο του 2011 με τίτλο «ΚατασκήνωσηΕίσοδος σε μια ποιοτική ζωή» ήταν προϊόν μιας εξαιρετικής δουλειάς
από πολλούς εθελοντές της Κατασκηνωτικής Ένωσης του Χονγκ
Κονγκ.
ου
Κατά τη διάρκεια του 6 διεθνούς κατασκηνωτικού συνεδρίου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, το 2003, δημιουργήθηκε η Ένωση Κατασκηνώσεων Ασίας & Ωκεανίας ως μέρος της Διεθνούς Ένωσης Κατασκηνώσεων. Μια σειρά από τοπικά συνέδρια οργανώθηκαν από αυτή την πρωτοβουλία. Το 5 ο κατασκηνωτικό συνέδριο Ασίας & Ωκεανίας θα διεξαχθεί
στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας τον Οκτώβριο του 2013. Όλα τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Κατασκηνώσεων είναι ευπρόσδεκτα.
«Ας γιορτάσουμε το πως διαφέρουμε, ας γιορτάσουμε αυτά που μοιραζόμαστε»
Η Διεθνής Ένωση Κατασκηνώσεων υποστηρίζει την τοπική οργανωτική επιτροπή στο να διασφαλίζει κάποια συνοχή
στα στοιχεία του συνεδρίου ενώ παράλληλα επιτρέπει σε κάθε διοργανώτρια Ένωση να επιδείξει το δικό της χαρακτήρα.
Το συνέδριο είναι το επίκεντρο μιας ευρείας γκάμας άλλων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Διεθνούς Ένωσης Κατασκηνώσεων: συνεδριάσεις του Δ.Σ., συναντήσεις των Πρέσβεων της Ένωσης, ετήσιες συναντήσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, φόρουμ ερευνητικών μελετών και ειδικά βραβεία. Το πλήθος συμμετοχής στο συνέδριο ποικίλλει, αλλά μπορούμε
να προσδοκούμε με σιγουριά πάνω από 500 συνέδρους, που εκπροσωπούν τις περισσότερες από τις 50 χώρες-μέλη μας.

Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο 2014

“Let’s camp for peace”

(23-27 Οκτωβρίου)

Ένωση Κατασκηνώσεων Τουρκίας έχει αναθέσει στο Camp Future
Stars (που υπάρχει επίσης στην Τουρκία) να ηγηθεί της οργανωτικής
επιτροπής του Συνεδρίου για να δημιουργήσει το Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο 2014- «Ας κατασκηνώσουμε για την ειρήνη»
Το Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο 2014 θα ανεβάσει τον πήχη
του Συνεδρίου για άλλη μια φορά:
 Παρέχοντας περισσότερη συμμετοχή σε νέους ανθρώπους
 Παρουσιάζοντας μια ισχυρή επιχειρηματική προσέγγιση στον
κατασκηνωτικό θεσμό
 Ενσωματώνοντας την τεχνολογία μέσα στο ίδιο το συνέδριο

Θέματα του Συνεδρίου
1)Επιχειρηματική ανάπτυξη: μάρκετινγκ, οικονομία, εξωτερικές αναθέσεις κ.α.
2) Καινοτομία και ανάπτυξη προγραμμάτων
3)ανθρώπινο δυναμικό: στρατολόγηση, εκπαίδευση, επίβλεψη, ευκαιρίες καριέρας
4) Έρευνες πάνω σε κατασκηνώσεις και ανάπτυξης νέων
Άλλα Χαρακτηριστικά του Συνεδρίου και τα Βασικά Σημεία:
ICDC (Σεμινάριο εκπαίδευσης ανώτερων στελεχών στα ρώσικα, αγγλικά, τούρκικα), φόρουμ μελέτης, ενεργή ιστοσελίδα (ποικίλες γλώσσες), φόρμες και κόστος συμμετοχής τον Ιούνιο 2013, καμπάνιες στο Facebook και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.
Το Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο 2014 είναι έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό τον Οκτώβριο 2014 με την πρόσκληση
«Ας κατασκηνώσουμε για την ειρήνη».

Μέλη
Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας οραματισμού το 2010, το Συμβούλιο
της ICF είχε την πρόθεση να αναδιαμορφώσει τη βάση των μελών και
τις κατηγορίες τους προκειμένου να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες στα
ήδη υπάρχοντα και μελλοντικά μέλη. Τον Οκτώβριο του 2011 εισήχθησαν αποτελεσματικά δυο βασικές κατηγορίες μελών : μια νέα δωρεάν ιδιότητα μέλους/φίλου τέθηκε σε εφαρμογή με το πλεονέκτημα
της συνεχούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας από την ICF. Πλήρεις, επί πληρωμή υπο-κατηγορίες μελών
(ατομικές, κατασκήνωσης, οργανισμού, ένωσης) παρέχουν διευρυμένα οφέλη, τα οποία περιλαμβάνουν μειωμένα δίδακτρα για συνέδρια, δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα εκλέγεσθαι στο Δ.Σ. και βεβαίωση μέλους. Επιπρόσθετα, οι κατασκηνώσεις, οργανισμοί και οι ενώσεις έχουν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της ICF, μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το λογότυπο της ICF και έχουν δικαίωμα για κάποια προνόμια από την Αμερικανική Ένωση
Κατασκηνώσεων και την Ένωση Κατασκηνώσεων Ασίας-Ωκεανίας.

Ειδικές Σχέσεις – Εθνικές Ενώσεις Κατασκηνώσεων
Σε μια συνεχή προσπάθεια να προσεγγίσουμε όσους ασχολούνται με τις
κατασκηνώσεις και την ανάπτυξη των νέων, το Δ.Σ. της ICF έλαβε την πρωτοβουλία να προσπαθήσει να συνεργαστεί απευθείας με εθνικές και τοπικές
ενώσεις προκειμένου να δημιουργήσει δίκτυα. Οι Πρόεδροι των Κατασκηνωτικών Ενώσεων συναντιούνται σε κάθε διεθνές συνέδριο κατασκηνώσεων για να συζητήσουν σχετικά θέματα και να μοιραστούν τις επαφές τους.
Ειδικές συμφωνίες έχουν υλοποιηθεί με τις ενώσεις κατασκηνώσεων Αμερικής και Αυστραλίας. Οι προσπάθειες θα επεκταθούν το 2013 σε άλλες ενώσεις για να αναπτυχθούν μοντέλα για αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες.

Χώρες – Μέλη της ICF
Στο τέλος του 2012, υπήρχαν 1.315 πλήρη μέλη και μέλη/φίλοι σε 55 χώρες. Η ειδική συμφωνία την Ένωση
Κατασκηνώσεων της Αυστραλίας θα αυξήσει τον αριθμό αυτόν κοντά στα 2.000 μέλη στις αρχές του 2013.
Αυστραλία
Βενεζουέλα
Βερμούδες
Βολιβία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Βραζιλία
Γαλλία
Γερμανία
Γεωργία
Γκάνα
Δομινικανή Δημοκρατία
Ελβετία
Ελλάδα
Ζιμπάμπουε

Ηνωμένο Βασίλειο
ΗΠΑ
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Καναδάς
Κένυα
Κίνα
Κολομβία
Κορέα
Κόστα Ρίκα

Κροατία
Κύπρος
Λιβερία
Μαλαισία
Μεξικό
Μογγολία
Μπαγκλαντές
Μυανμάρ
Νέα Ζηλανδία
Νιγηρία
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Ουγγαρία
Ουκρανία

Πακιστάν
Παλαιστίνη
Πολωνία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σιγκαπούρη
Ταϊβάν
Ταϋλάνδη
Τουρκία
Φιλιππίνες
Χονγκ Κονγκ

Πρεσβευτές
Οι πρεσβευτές είναι μέρος μιας νέας διοικητικής στρατηγικής (βλ. σελ. 10) που αυξάνει τη συνεισφορά και την
παρουσία των εθελοντών της ICF σε κάθε χώρα που υπάρχουν μέλη της ICF. Διάφορες χώρες έχουν υιοθετήσει διαφορετικούς μηχανισμούς για την πρόταση, τον ορισμό και την εκλογή πρεσβευτών. Οι πρεσβευτές αποδέχονται τις ακόλουθες υποχρεώσεις και ευθύνες:

Χώρες με Πρεσβευτές
Αν η χώρα σας δεν έχει αντιπρόσωπο, παρακαλώ σκεφτείτε να ορίσετε
κάποιον...

Αυστραλία

John Woods

Καναδάς

Gabrielle Raill

Κολομβία

Luis Enrique García

Αγγλία/ΗΒ

Clive Clifford

Γερμανία

Jan Vieth

Χονγκ Κονγκ

Sunny Ho

Ιρλανδία

Terry Dignan

Ιαπωνία

Shin Takahashi

Μεξικό

Genaro Ortiz Tirado

Μογγολία

Ivan Jargalsaikhan

Ρωσία

Alexey Andreyev

Σερβία

Marko Djordjevic

Τουρκία

Utku Toprakseven

Ουκρανία

Oleksanr Kashlakov

Η.Π.Α.

Gywnn Powell

Βενεζουέλα

Gonzalo Veloz



Στρατολόγηση επιπλέον μελών πλήρους συνδρομής στην ICF 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
 Ενημέρωση για τυχόν επιστημονικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί
στη χώρα τους σχετικά με τις κατασκηνώσεις
 Μετάδοση πληροφοριών για τις κατασκηνώσεις διεθνώς, καθώς και
τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της ICF
 Θητεία ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ICF στο επόμενο Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο
 Εξασφάλιση τοπικών συν-διαχειριστών εντός της χώρας όταν κρίνεται κατάλληλο
 Συνδρομή στο έργο της ICF με όποιο τρόπο χρειαστεί

Επικοινωνία
Δύο βήματα κλειδί στην επικοινωνιακή μας στρατηγική είναι: η σύσταση
της ICF σε εκείνους που δεν την γνωρίζουν (στα ΜΜΕ καθώς και σε οργανώσεις και προγράμματα σχετικά με τις κατασκηνώσεις), καθώς και ο
εμπλουτισμός των γνώσεων των τωρινών μελών μας με υλικό και πληροφορίες για καθημερινή και μελλοντική ανάπτυξη.
Το Newsletter της ICF δημιουργείται στο Κεμπέκ του Καναδά, με εθελοντική στήριξη από διάφορα μέρη του κόσμου για τον εφοδιασμό με ιστορίες καθώς και τη μετάφραση του υποβαλλόμενου υλικού.
Αυτή τη στιγμή, η ICF ανακαινίζει ριζικά την ιστοσελίδα της και την παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα, με σκοπό να συνδέσει ανθρώπους απ' όλο
τον κόσμο με ιστορίες, προγράμματα, εργαστήρια, συνέδρια και πληροφορίες που χρειάζονται τα μέλη μας ώστε να αισθάνονται συνδεδεμένοι.
Η σχεδίαση της ιστοσελίδας γίνεται με την Adaptice Creative Digital
Agency στην Κωνσταντινούπολη.
Η τωρινή ιστοσελίδα, τα κοινωνικά δίκτυα και το newsletter θα βρουν
όλα
ένα ενοποιημένο
σπίτι
στη νέα
ιστο σε λίδα
www.campingfellowship.org. Τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν ιστορίες και φωτογραφίες που θα μας επιτρέπουν να είμαστε
καλύτερα συνδεδεμένοι τόσο με έναν επίσημο όσο και με έναν ανεπίσημο
τρόπο.

Επιτροπή Προγραμμάτων
Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Προγραμμάτων εμπλέκεται με τέσσερις τομείς:
ICDC – International Camp Director Courses
Από τότε που ανέλαβε το πρόγραμμα από το δημιουργό του και ιδρυτικό μέλος της ICF, τον Armand Ball στο
Κεμπέκ, η ICF έχει εργαστεί σκληρά για να το αναπτύξει ως ένα προσαρμόσιμο και επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα για χρήση σε όλον τον κόσμο. Δείτε παρακάτω για περισσότερα.
Βραβεία
Η ICF συχνά λαμβάνει υποψηφιότητες για τα τρία εδραιωμένα μας βραβεία: ICF Letter of Merit, Butterfly
Award και Druzhba Award. Επιπρόσθετα, η ICF εκδίδει πιστοποιητικά για ειδικές διακρίσεις σε κατασκηνώσεις και οργανώσεις που φτάνουν κάποιους σημαντικούς στόχους και επετείους στην ανάπτυξη τους.
Έρευνα
Η ICF έχει προσφέρει τακτική βοήθεια στους διοργανωτές του Συνεδρίου για τη δημιουργία αποτελεσματικών
Ερευνητικών Φόρουμ σε κάθε Συνέδριο. Αυτό το χρόνο, η ICF δημιούργησε μια σταθερή επιτροπή έρευνας για
να επιτρέψει σε αυτό το πρόγραμμα να προσφέρει συνεχιζόμενη στήριξη δικτύωσης στο κατασκηνωτικό κίνημα.
Εργαστήρια ειδικών προγραμμάτων
Η ICF έχει καταστήσει τον εαυτό της διαθέσιμο να στηρίξει τοπικές ενώσεις και περιφερειακά project. To Μάιο,
η ICF ηγήθηκε των εξής εργαστηρίων στη Μογγολία: “Ο κόσμος της ηγεσίας στο Αύριο”, στην Κίνα: “Ταμείο
Ενεργειών Little Angels” και στην Ιαπωνία: “Εργαστήριο Εθνικής Κατασκηνωτικής Ένωσης”. Οι προσυνεδριακές ξεναγήσεις της ICF είναι ένα συχνό σημείο αναφοράς για τους απεσταλμένους.

International Camp Director Courses
Ο οδηγός των Εκπαιδευτών των ICDC και οι παρουσιάσεις power point
των προγραμμάτων έχουν ανανεωθεί για να συμπεριλάβουν ορισμένες αλλαγές: το νέο λογότυπο, αποσαφήνιση για την ιδιοκτησία της ICF και τις ευθύνες των διοργανωτριών οργανώσεων. Συνεχίζονται οι ενημερώσεις στο
περιεχόμενο του προγράμματος καθώς και οι βελτιώσεις στις εκπαιδευτικές
μεθόδους και στη διάρθρωση των μαθημάτων. Η τρέχουσα σύνθεση των
Εκπαιδευτών των ICDC περιλαμβάνει 30 άτομα από 10 διαφορετικές χώρες.
Πρόσφατα Προγράμματα (Από το Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο 2011 στο Χονγκ Κονγκ):
ICDC Αυστραλία Σεπτέμβριος 2012 - 28 συμμετέχοντες (26 από την Αυστραλία & 2 από τη Νέα Ζηλανδία).
Εκπαιδευτική ομάδα: Paul Colagiuri, John Woods, Maree Feutrill, Matt Bowker και Rebecca Fox.
ICDC Μαλαισία Σεπτέμβριος 2012 (Outbac Broga) 14 συμμετέχοντες (από Μαλαισία, Μιανμάρ, Σιγκαπούρη
και Φιλιππίνες). Η εκπαιδευτική ομάδα περιλάμβανε τους Hank K. Yap (Μαλαισία), Andrew McGuckian
(Αυστραλία) και Tennent Kiu (Σιγκαπούρη). Ειδικές ευχαριστίες στους Hank Yap και Outbac Broga. Αυτό το
πρόγραμμα έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με περαιτέρω μεταφράσεις, στρατηγικές συνεργασίες με εθνικές οργανώσεις και μελλοντικές στρατηγικές φιλοξενίας.
ICDC Μεξικό Νοέμβριος 2012 (Campamento Esperanza) 26 συμμετέχοντες (από Μεξικό, Βενεζουέλα & Κολομβία). Ομάδα εκπαιδευτών και παρουσιαστών: Simon Sambrano (Βενεζουέλα), Juan Mario Gutierrez
(Κολομβία), Tomas Lopez Victoria (Μεξικό) και Giuliana Paulova del Castillo D (Μεξικό).
Μελλοντικά ICDC και Προγράμματα Εκπαιδευτών:
Το 5ο Κατασκηνωτικό Συνέδριο Ασίας Ωκεανίας Σύδνεϋ Αυστραλία Οκτ. 2013 (με Ένωση Κατασκηνώσεων
Ασίας/Ωκεανίας και Ένωση Κατασκηνώσεων Αυστραλίας)
Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο Αττάλεια, Τουρκία Οκτ. 2014 (με Τουρκική Ένωση Κατασκηνώσεων)

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
Το Συμβούλιο της ICF έχει εγκρίνει και ακολουθεί
ένα σχέδιο επιχειρησιακής ανάπτυξης, που αποτελεί δρόμο προς τον επαγγελματισμό:
 Νέο λογότυπο και εταιρική ταυτότητα
 Νέα ιστοσελίδα και σχέδιο κοινωνικής δικτύωσης
 Σημείο αναφοράς με άλλες επιτυχημένες οργανώσεις
 Αναγνώριση και υποτροφίες
Το σημείο που εστιάζουμε αυτή την περίοδο είναι η ανάπτυξη της ιστοσελίδας μας και της παρουσίας μας στα κοινωνικά δίκτυα. Δεδομένων των τεράστιων αποστάσεων και πολυπολιτισμικότητας που εξυπηρετούμε, η ICF αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο είναι ένα όχημα κλειδί στο “να φέρουμε σ' επαφή
τον κόσμο με την υπαίθρια εμπειρία”.
Στις συναντήσεις μας για το 2012, ανανεώσαμε την δέσμευσή μας σε ένα δυνατό επικοινωνιακό σχέδιο, αναγνωρίζοντας ότι τα θέματα εσωτερικής επικοινωνίας είναι σημαντικά διαφορετικά από αυτά
της εξωτερικής επικοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο, έχουμε αναλάβει το έργο της δημιουργίας ενός επικοινωνιακού χάρτη για να μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε σ' όλες μας τις ανάγκες.
Η ιστοσελίδα της ICF θα αποκαλυφθεί στις ερχόμενες εβδομάδες με τη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης και πλήρη ενοποίηση με άλλα κοινωνικά δίκτυα. Οι ίδιοι σχεδιαστές θα δημιουργήσουν τα νέα μας πρότυπα για το e-newsletter και το e-mail/html για να μας βοηθήσουν και με τις
δύο πλευρές του επικοινωνιακού μας σχεδίου.
Η Τουρκία και το Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο 2014, όπως κι η ICF η ίδια, βρίσκεται σε γεωπολιτικό σταυροδρόμι που φέρνει σε επαφή ανθρώπους και ιδέες. Προσδοκούμε πως η ICF θα μπορέσει να επικοινωνήσει με τις Τουρκικές και πολυεθνικές εταιρείες στην προσπάθεια μας να μεταδώσουμε το Νόημα της Κατασκήνωσης για να χτίσουμε ένα καλύτερο Κόσμο.

Οικονομικές Πληροφορίες
Ισολογισμός - Ιανουάριος-Φεβρουάρος 2012

Διοίκηση ICF
Πρόεδρος
Valery Kostin
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
Προηγούμενος Πρόεδρος
Jenny Bowker
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 τις, Συνεδριάσεις του Εκτελεστικού και του
Διοικητικού Συμβουλίου
Υπηρετεί χωρίς ψήφο

Εκλεγμένος Πρόεδρος
TBD 2013
Εκλέγεται έναν ολόκληρο χρόνο
πριν το τέλος της θητείας του
προέδρου
Συμμετέχει σε όλες τις, Συνεδριάσεις του Εκτελεστικού και του
Διοικητικού Συμβουλίου
Υπηρετεί χωρίς ψήφο

Αντιπρόεδρος
Sachiko Tanaka
Συμπληρωματικό καθήκον για κάποιο
μέλος του Δ.Σ.
Διορισμένος ή εκλεγμένος από τα
τρέχοντα μέλη του Δ.Σ. μόλις όλες
οι θέσεις καλυφθούν (πχ μετά τη
Γ.Σ.)
Συμμετέχει ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής για τρέχοντα
θέματα
Αναλαμβάνει τα Προεδρικά
καθήκοντα όταν ο Πρόεδρος δεν
είναι διαθέσιμος

Γενικός Γραμματέας
John Jorgenson
Καταγράφει τα πρακτικά όλων
των συνεδριάσεων
Χειρίζεται όλες τις υποθέσεις που
έρχονται στα Κεντρικά Γραφεία
Συμμετέχει ανάλογα με τις ανάγκες στις συζητήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής
Συντάσσει ετήσια έκθεση για
ευρεία διανομή

Ταμίας
Jill Dundas
Χειρίζεται όλες τις οικονομικές
υποθέσεις για την ένωση
Συντάσσει ετήσια λογιστική
κατάσταση για την Ετήσια
Έκθεση
Συμμετέχει στις συζητήσεις της
Εκτελεστικής Επιτροπής
Συμμετέχει σε επιτροπές που
χρειάζονται οικονομικές συμβουλές

Πρόεδρος επικοινωνίας
Carole Cheley
Ιστοσελίδα – Alina
Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό
Δελτίο–Jacqui, Gabrielle
Κοινωνικά δίκτυα
Επικοινωνιακό υλικό για τα
ΜΜΕ
Έγκριση όλων των κειμένων πριν τη
δημοσίευσή τους

Μέλος Δ.Σ.
Anton Denisov
Περιφερειακή Ισορροπία και πολιτιστική προοπτική στο Δ.Σ
Ηγεσία και συνεισφορά σε
επιτροπές
Συμβολή σε ειδικές επιχειρησιακές ομάδες και έργα

Πρόεδρος Ανάπτυξης
Fahrettin Gözet
Προσαρμογή εμπορικής ταυτότητας – TBD
Στρατηγικές Συνεργασίες – TBD
Εταιρικοί Χορηγοί- TBD
Εξεύρεση Πόρων - TBD

Μέλος Δ.Σ.
Fumio Morooka
Περιφερειακή Ισορροπία και πολιτιστική προοπτική στο Δ.Σ
Ηγεσία και συνεισφορά σε
επιτροπές
Συμβολή σε ειδικές επιχειρησιακές ομάδες και έργα

Γενικός Πρεσβευτής
Jeff Bradshaw
Συντονιστής Γενικής Συνέλευσης Συνεδρίου
Συντονιστής συνάντησης MAPE
Συνεδρίου
Επικοινωνία και υποστήριξη πρεσβευτών
Σύνδεσμος με τον υπεύθυνο
επικοινωνίας ενώσεων και
χωρών

Πρόεδρος Προγραμμάτων
Don Cheley

Μέλος Δ.Σ.
Tulsheg Tuvshin
Περιφερειακή Ισορροπία και
πολιτιστική προοπτική στο Δ.Σ
Ηγεσία και συνεισφορά σε
επιτροπές
Συμβολή σε ειδικές επιχειρησιακές ομάδες και έργα

Μέλος Δ.Σ.
Alexia Sideri
Περιφερειακή Ισορροπία και
πολιτιστική προοπτική στο Δ.Σ
Ηγεσία και συνεισφορά σε
επιτροπές
Συμβολή σε ειδικές επιχειρησιακές ομάδες και έργα

Επίβλεψη Συνεδρίων
Bill Oakley
Συντονιστής μελλοντικών προσφορών για συνέδρια
Ορίζει τον υπεύθυνο επικοινωνίας για τρέχοντα συνέδρια
Προώθηση συνεδρίου σε άλλες
εκδηλώσεις

Εξωτερικοί
Εταίροι

Δίκτυο της Ένωσης

ICDC - Connie Coutellier
Βραβεία
Επιτροπή Έρευνας - Deb Bialeschki
Εργαστήρια ICF
Γνωμοδοτικό
Συμβούλιο
Προηγούμενη μέλη της συντονιστικής επιτροπής / Διοικητικό
Συμβούλιο
Επίτιμα Μέλη
Dick Chamberlain Armand Ball
Jack Pearse
Sachiko Tanaka
Συνδέεται απευθείας με
την Εκτελεστική Επιτροπή

Εσωτερικοί
Εταίροι
Υποομάδες και υπο-οργανώσεις μέσα
στην ICF
Συνδέεται απευθείας με
την Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόεδρος Εγγραφών
Linda Pulliam
Διενεργεί εγγραφές μελών
Αρχειοφύλακας στοιχείων μελών
Εξυπηρέτηση μελών
Διαχείριση επαφών
Γενική Συνέλευση
Συνεδρίαση Δ.Σ. και Πρεσβευτών
στη διάρκεια του Συνεδρίου
Συμβουλές και υποδείξεις στο Δ.Σ.
για έργα, κατευθύνσεις και ανάπτυξη
Εκλογή τριών απλών μελών του
Δ.Σ.
Οργανώνεται από τον Γενικό
Πρεσβευτή και Προεδρεύει ο
Πρόεδρος της ICF

Διεθνείς κατασκηνωτικοί
οργανισμοί
¨Άλλες ομοϊδεάτισσες οργανώσεις που
δεν είναι μέλη
Συνδέεται απευθείας με
την Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόεδροι Κατασκηνωτικών
Ενώσεων που είναι μέλη
Διευθυντικά Στελέχη Κατασκηνωτικών Ενώσεων που είναι μέλη
MAPE- Συνάντηση στο Συνέδριο ή ανάλογα με τις ανάγκες.

Πρεσβευτές: Ένας πρέσβης εκλέγεται ή διορίζεται ανά χώρα από το σύνολο των μελών της ICF σε αυτή τη χώρα. Ενεργεί ως σύνδεσμος με την ICF μέσω του Γενικού Πρεσβευτή και συμμετέχει στη Γ.Σ.

σε κάθε Συνέδριο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ICF στο
www.campingfellowship.org.

Captioned Photo

Οι Armand Ball, Terry Lucas, Dick Chamberlain and Jack Pearse ήταν μέλη των ιδρυτικών
συνεδριάσεων της ICF στη Κατασκήνωση Tawingo στον Καναδά το 1988.

Μερικοί Έλληνες, Αυστραλοί και Τούρκοι απεσταλμένοι στο ICC 2008 στο Quebec συμμετείχαν σε μια περιοδεία σε κατασκηνώσεις σε όλον τον Καναδά πριν το Συνέδριο

Captioned Photo

Captioned Photo

Η Sachiko έχει υπηρετήσει σε όλα από τα 25 χρόνια της ιστορίας της ICF . Ως
αναγνώριση της αφοσίωσης της έχει γίνει τιμητικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Mantha Christou χοροστάτησε κατά τη μεταφορά της κρυστάλλινης πεταλούδας του Συνεδρίου από τον Don Mac- Dowall (ICC 2003 Μελβούρνη) στον
Genaro Ortiz Tirado (ICC 2005 Μεξικό)

Captioned Photo

Οι εθελοντές είναι η καρδία της επιτυχίας της ICF –από αυτούς εθελοντές του
Συνεδρίου ICC2008 μέχρι σε Έλληνες φοιτητές που μεταφράζουν υλικό
(βιβλία, ενημερωτικά δελτία κ.α.) ως το Διοικητικό Συμβούλιο της ICF.

Ο John Jorgenson μαζί με νεαρές ερμηνεύτριες σε ένα σχολείο για την γηγενή νεολαία
στη βόρεια Ταιβάν το 2009

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ICF στο
www.campingfellowship.org.

www.campingfellowship.org

