
15. studenog 2016, Kuala Lumpur, Malezija. 

Savez izviđača Hrvatske sa zadovoljstvom najavljuje imenovanje Ahmad Alhendawi kao sljedećeg 

glavnog tajnika svjetske organizacije od izviđačkog pokreta (WOSM), najmlađi u povijesti te 

organizacije. 

"Počašćen sam mogućnosti  da služim kao glavni tajnik ove jedinstvene organizacije koja predstavlja 

najveći obrazovni pokret mladih u svijetu", rekao je gospodin Alhendawi nakon prihvaćanja ponude. 

Strastveni zastupnik za mlade, g Alhendawi je služio u raznim regionalnim i međunarodnim 

organizacijama, napredovajući kroz redove na poziciji izaslanika Ujedinjenih naroda za mlade u 2013. 

g. Alhendawi vjeruje u omogućavanje  glasa mladima i prepoznaje važnost osnaživanja mladih i 

sudjelovanje u globalnim i lokalnim pitanjima. 

G. Alhendawi, rođen u Jordanu 1984., ima magisterij iz naprednih europskih i međunarodnih odnosa, 

diplomu  kao "časnika politike u europskim i međunarodnim organizacijama" iz Instituta europeén u 

Nici, i diplomu iz računalnih podataka sustava od aluminija Sveučilište -Balqa Applied u Jordanu. A 

možda najvažnije, bio je i Izviđač. 

G. Alhendawi je snažno podupirao WOSM i poznato je lice na međunarodnim izviđačkim događajima. 

Posjetio je 23. Svjetski izviđački Jamboree u Japanu prošle godine i nedavno Roverway u Francuskoj. 

G. Alhendawi:  "Uvjeren sam Izviđaštvo ima rješenje za razvoj mladih u 21. stoljeću. Veselim se 

suradnji s WOSM-ovim  timom da se proširi i na društveni utjecaj, a da pritom nastavi stvaranje bolje 

budućnosti za djecu i mlade ". 

G. Alhendawi je najbolja osoba da vodi naš pokret, doprijet će do svakoga i pomoći svima nama  u 

rastu organizacije. " 

G. Alhendawi  naslijedio je g. Scott Teare, koji se povukao prošlog mjeseca. Očekuje se kako će 

započeti svoj prvi dan u uredu WOSM -a  u Kuala Lumpuru, 1. ožujka 2017. g. Alhendawi će se 

povjeriti mandat promicanja i zaštite interesa Izviđačkog pokret.  

O Svjetske organizacije izviđača pokreta (WOSM) 

Izviđaštvo je jedan od vodećih pokreta obrazovnih mladih svjetskih, uključenje milijune mladih ljudi 

širom svijeta da budu aktivni građani za stvaranje pozitivnih promjena u zajednicama u kojima žive. 

Od 1907. godine! Osnovan od strane Lord Baden-Powell, WOSM je organizacija  164 nacionalnih 

izviđačkim organizacijama u mreži od preko 40 milijuna članova, uključujući i sedam milijuna 

volontera. Kao što je bio događaj za više od jednog stoljeća - stvaranje boljeg svijeta - to će i dalje 

činiti, pa čak i bolje s mnogim glasnici mira diljem svijeta. 
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