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NEDİR BU İSGF
İzciliğin İzci Hareketi Dünya teşkilatının 30 milyon üyesi ve Dünya Kız İzci teşkilatının 10 milyona yakın üyesi ile Birleşmiş
Milletlerin ortak statüsünde olan ve formal olmayan yollardan gençlere eğitim veren bir teşkilat olduğunu biliyoruz. Bu
teşkilatın önemli geleneklerinden biriside desteklediği yan bağımsız kuruluşlarda görülüyor. BP Fellows ve The Olave
Baden-Powell Society (OB-PS) Dünya izci Vakfı gibi destek sağlayan kuruluşların yanında uzun veya kısa bir süre izcilik
yaptıktan sonra ulusal teşkilatlarında aktif görev yapmayan izcileri bir araya getiren bir teşkilatta 80,000 üyesi ile
International Scout and Guide Fellowship. Bu teşkilata halen faal olarak izciliğe devam eden liderlerde üye olabiliyor
Biz izciliği uluslar arası düzeyde desteklemek ve yerel toplumlardan hareket alarak dünya çağına projeler yapmak isteyen
yetişkinlerin kurduğu Dünya boyu bir organizasyonuz diyorlar.
Teşkilat WOSM ve WAGGGS da görev almış bugün bunu devam ettirmeyen üyelere açık. Halen 61 ülkede üyesi var.
Teşkilat Türkiye Dahil 32 ülkede de merkez branşı üyeleri tarafından temsil ediliyor.
Misyonu
International Scout and Guide Fellowship teşkilatının misyonu bireysel üyelerinin günlük yaşamlarında izci and ve türesinin
ruhunu yaymak, kişisel gelişimlerine devam ederek Dünya kız izci teşkilatı ile Dünya izci hareketi Teşkilatını desteklemektir.

Vizyon 2020
Bu yıla kadar teşkilat çalışmalarını daha görünür gale getirmek
ve ulusal teşkilatların üye sayılarını arttırmaktır.
2003 yılında ISGF 80 000 üye ile 50. yılının kutladı.
Tarihçe
Teşkilat 1953 yılında Dünya izci konferansında alınan bir
kararla 1953 yılında İsviçre’de kurulmuştur. Ana amacı artık
aktif izcilik yapmayan fakat çalışmaya devam etmek isteyen
kişilerin bir araya getiren bağımsız bir platformun tesis edilerek
izciliğin desteklenmesidir.
Teşkilat
Her ülkedeki ulusal birimlerden meydana gelir. Ulusal izci
dostları teşkilatı daima yerel izci dostları teşkilatlarından
meydana gelir. Ulusal teşkilat kurulmamış ülkelerde bireyler
teşkilatın merkez şubesi aracılığıyla üye olabilirler. Hatta
gruplar meydana getirebilirler
Prensipler
1.İnsan haklarına ve yaşama saygının yayılması ve
özendirilmesi
2. Daha iyi bir dünya yaratmak için barış ve adalet içinde
çalışma
3. Amaçlarda belirtilen şekilde arkadaşlık tolerans ve
başkalarına saygı kuralları içinde uluslar arası anlayışa katkıda
bulunmaktır
Amaçlar(Aims)
Baden Powell tarafından yazılmış izci andı ve türesini n ruhunu
canlı tutmak
Bu ruhu yaşadıkları ve çalıştıkları toplumlara taşımak
Yerelde ülkelerinde ve Dünyada izciliğe aktif olarak destek
vermek
Yerel birimler
Yerel birim ISFG nin temel direğidir. Teşkilatın aktiviteleri
etkinlikleri buralarda planlanır ve yapılır. Yerel birimler bitlikte
öğrenene araştıran mutlulukları zevkleri acıları paylaşan bir
grup arkadaştan meydana gelir. Bunların bir zevkice yerel
izcilik çalışmalarını desteklemektir. Bu birimler 6–8 arkadaştan
meydana gelir.
Bu birimlerin amaçları
Yerel toplum çalışmalarına katılmak
Kendi üyelerine eğitim olanakları sağlamak
Üyeleri arasında arkadaşlığı sağlamak
Bu dostluğu ulusal ve uluslararası düzeye taşımak





Yerel Çalışmalara Örnekler
Yerel izcilik gruplarına ulaşım olanakları kamplarda beslenme
ve idari destek sağlamak
Engelli izcilere gezilerde ve diğer aktivitelerde destek vermek
Çeşitli konularda seminerler ve söyleşiler düzenlemek
Ağaç dikimi gibi çevre etkinlikleri düzenlemek



Kendileri ve aileleri için piknik ve geziler düzenleme. Diğer milli
ve diğer ülkelerdeki birimlerle ikiz çalışmalar yapmak
Ulusal ISFG teşkilatları
Halen 61 ülkede teşkilat vardır: Algeria, Australia
Austria, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Benin, Canada, Chile
(Associate Member), Congo, Democratic Republic of ,
Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia
(Associate Member), Finland, France , Gambia,
Germany, Ghana, Greece, Haiti, Hungary, Iceland, India,
Indonesia, Ireland, Italy, Ivory Coast (Associate Member),
Jordan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Libya, Liechtenstein,
Lithuania Associate Member, Luxemburg, Malaysia, Mexico,
Morocco, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway,
Pakistan, Panama, Poland, Portugal, Romania, Saudi
Arabia, Senegal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sri Lanka,
Sweden, Switzerland, Tunisia, Uganda, United Kingdom,
Teşkilat olarak üyelik
Bu ülkeden ülkeye değişmektedir. Bazı ülkelerde Halen
gençlik çalışmalarında temeli olan kuruluşlar bu işi üstlenmişler
bazılarında Merkez şubeye üye olarak bu iş başlamıştır.
Merkez Şube koordinatörü bu konuda daima yardımcı olmaya
hazırdır.
Kişiler olarak Merkez Brança üye olunabilir. Bir kaç birey bit
araya gelerek üye olabilirler

Central Branch Merkez Şubesi
Tüm yetişkinlere açıktır. Bu kişiler tüm ISFG etkinliklerine
katılabilirler. Kurallara uygun olarak ISFG ve CB logolarını
kullanabilirler. Her yıl etkinliklerini rapor ederler. Bu bir anket
ile yapılır. Uluslararası toplantılara azami 4 üye ile katılım
olabilir
Bireysel üyelik sitede verilen formu ile direkt olarak başvuru ile
yapılır. Bu üyelere merkez branşı bülteni gönderilir. Ayrıca ikiz
izcilik ve pul bankası bilgileri verilir
Yerel Merkez Şubesi birimi
Bireysel üyeler bir araya gelebilirler eğer ilk bireysel üye iseniz
bunu siz yapabilirsiniz. Bu işe izcilerin aileleri da katılmak
isterler. Tabii aktif Liderlerde katılabilir
Bu üyelerin izciliği bırakmaları da beklenmez. İşe ilk önce bir
oba gibi başlayıp bir yerel birime dönebilirsiniz.
Bu durumda bir yönetim kurulu seçerek ulusal kurallara göre
hareket edeceksiniz
2009 üyelik aidatı ülke milli gelirlerine göre 0.64 – 1.92 €
arasındadır
Bu gruplar güçlendikçe ulusal üye olma yolunda bir vizyon
geliştirilmelidir. Bu durumda uluslar izci teşkilatı aracılığıyla bir
başvuru gerekir. Ulusal teşkilatın tüzüğü sitede verilen ISFG
tüzüğü esas alınarak hazırlanır. Şimdilik bunun üzerinde fala
durmaya gerek yok sanırım. Kısacası ulusal üyelik


Başvurunun formu ile yapılması







Tüzüğün hazırlanması
Ulusal WOSM ve WAGGGS teşkilatları tarafından Kabul
edilmesi yapılan çalışmaların anlatılması
5–6 ayrı şehirde 60 kadar üyenin listesi başvurusu beklenir.
Teşkilatın ülkedeki tüm eski izcilere açık olması
WOSM tüzüğüne uygun amaçları gelenekleri idame ettirmesi
ve bağlı olması ve Ulusal teşkilatın tanıma mektubu gereklidir
SON HABERLERIN BAŞLIKLARI



25 Eylül Uluslararası ISFG günü için Yönetim Kurulu başkanı
bir mesaj yayınladı.



Haiti’de bir okul projesi devam ediyor. Malzeme temini için
kampanyaları gündemde



Ocak ayından beri l milyon dolar değerinde tıbbi malzeme
bağışlandı



Diğer bağışlıda bir Milyon dolara yaklaşıyor



Latin Amerika’dan merkez şubesi üye sayısı artıyor.
Merkez şubesi haberleri
Son üye sayısı 33 ülkeden 740 üye
Arjantin Merkez şubeye katılımının yedinci yılını kutluyor
Kanada yeni kurulan birimler merkeai teşkilatla birleşmek için
çalışıyor
Burkino faso üyelik işlemlerini tamamladı
Maldivler merkez branşa üye oldu

