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I. ВОВЕД 

Мировен корпус е независна, американска, владина агенција која праќа волонтери 

во земјите кои побарале поддршка. Основана е во 1960, кога тогашниот американски 

сенатор (подоцна претседател) Џон Ф. Кенеди ги повикал граѓаните на САД да и ̀ 

служат на својата земја со тоа што ќе живеат и ќе работат во земји во развој и ќе 

промовираат мир и пријателство во светот. Сè до денешен ден, трите цели на 

Мировен корпус остануваат непроменети и се следните:  

1. Да обезбеди волонтери што ќе дадат свој придонес во развојот на заинтересираните 

земји преку размена на знаења и искуства. 

2. Да помогне луѓето од овие земји да имаат подобро разбирање за луѓето од Америка. 

3. Да помогне луѓето од Америка да стекнат подобро разбирање за народите низ 

светот. 

Преку официјален, билатерален договор потпишан во 1996 г. волонтерите од 

Мировен корпус почнаа да работат во училишта и организации во Македонија за да 

им одговорат на различните потреби во заедниците.  

Мировен корпус Македонија ги спроведува активностите преку две програми:  

 Унапредување на наставата по англиски јазик  

 Развој на заедницата  

Во последнити 20 години повеќе од 630 волонтери служеа во Македонија, работејќи 

во полето на образованието и развојот на заедницата.  

 

II. ВОЛОНТЕРИ НА МИРОВЕН КОРПУС 

Волонтерте на Мировен корпус се обврзуваат да служат минимум две години. 

Волонтерите се назначуваат секаде во Македонија со приоритет во помалите места 

и руралните средини. Волонтерите добиваат 11-неделна, интензивна обука за 

изучување на локалниот јазик (локалните јазици), традициите и обичаите во земјата-

домаќин со цел да станат дел од заедниците во кои ќе служат. Тие, исто така, 

добиваат техничка ориентација за нивните проекти за да се осигура дека се 

подготвени да се приспособат и да ги применат своите вештини ефективно во 

работната средина на земјата-домаќин. Агенцијата одделува значителни средства за 

да ги обучи волонтерите, да им овозможи поддршка и информации што им се 

потребни да бидат во добра здравствена состојба и да бидат безбедни.  

Волонтерите добиваат месечен надомест којшти ги покрива трошоците за 

сместување, храна и слично и којшто им овозможува да живеат како луѓето во 

локалните заедници.  



3 

 

 

Седиштето на Мировен корпус во Вашингтон е одговорно за селекција на волонтери 

низ САД. Волонтерите на Мировен корпус мора да бидат американски државјани, 

над 21 година, со завршено високо образование и мора да имаат адекватни вештини 

и да добијат обука за програмата за која аплицираат.  

Од волонтерите се очекува да посветат најмалку две години за да ги исполнат своите 

должности како волонтери. Нема ограничувања во однос на годините, полот, 

етничката и верската припадност. Повеќето од волонтерите имаат завршено 

најмалку високо образование и многумина од нив имаат и дополнително ниво на 

образование во областите во коишто ќе работат. Некои од нив скоро дипломирале, 

други се во средината на работниот век, а некои се пензионирани.  

 

III. ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

Мировен корпус Македонија ја имплементира Програмата за унапредување на 

наставата по англиски јазик во соработка со Министерството за образование и наука 

на РМ, како и со други агенции и организации коишто се залагаат за подобрување на 

образованието. Програмата е формирана со цел да се осврне на унапредувањето на 

англискиот јазик кај учениците и граѓаните, како и промовирање и примена на 

интерактивна настава.  

Програмата за унапредување на англискиот јазик ги има следниве цели и потцели: 

ЦЕЛ 1: Да се подобри предавањето англиски јазик  

Потцел 1:  Наставниците да ги подобрат своите комуникациски вештини на англиски 

јазик - Зголемено ниво на владеење на англискиот јазик на наставниците преку 

комуницирање и соработка со волонтер на Мировен корпус. 

Потцел 2: Да се подобрат вештините на наставниците во давање инструкции на 

англиски јазик за време на час - Наставниците по англиски јазик од основните и од 

средните училишта во Македонија да имплементираат повеќе интерактивни 

активности за учениците, поефективни техники за менаџирање и оценување на 

часовите, преку тимско предавање и размена на искуства со волонтерите, учество во 

различни работилници, семинари или конференции. 

 Потцел 3:  Да се развиат нови материјали и ресурси што се користат од страна на 

наставниците по англиски јазик - Наставниците по англиски јазик од основните и од 

средните училишта во Македонија ќе развијат дополнителни материјали и ресурси за 

часовите или ќе воведат нови или подобрени начини за одржување и користење на 

таквите ресурси. 

 



4 

 

 

 

ЦЕЛ 2: Да се подобри успехот на учениците во изучувањето на 

англискиот јазик 

Потцел 1: Да се подобри успехот и активното учество на учениците на часовите по 

англиски јазик - Учениците од основните и од средните училишта во Македонија да 

покажат зголемен успех и ниво на самодоверба во користењето на англискиот јазик, 

како и зголемено учество на часовите по англиски јазик. 

Потцел 2:  Да се зголеми учеството на учениците во дополнителните активности по 

англиски јазик и да се развијат нивните лидерски вештини  - Учениците од основните 

и од средните училишта во Македонија ќе покажат зголемeн успех и ниво на 

самодоверба во користењето на англискиот јазик, како и развивање лидерски 

вештини преку учество во клубови и кампови за изучување на англискиот јазик или 

други дополнителни активности. 

ЦЕЛ 3: Да се подобри училишната заедница 

Потцел 1: Организирање часовите по англиски јазик – за членови на училишните 

заедници, вклучувајќи ги наставниците, учениците, родителите, училишниот 

персонал и администрација. 

Потцел 2:  Библиотеки по англиски јазик - Членови од училиштето да бидат вклучени 

во создавањето или подобрувањето на постоечките библиотеки за англиски јазик 

или ИКТ што ќе го збогатат процесот на учење. 

 

IV. КАКО ДА ПОБАРАТЕ ВОЛОНТЕР? 

Чекор 1  

Пред да ја пополните апликацијата, ве молиме дискутирајте со тимот на наставници 

по англиски јазик и директорот на училиштето за тоа кои активности ќе ги 

спроведува волонтерот во вашето училиште во однос на наставата по англиски јазик 

и кои области од наставата може да се подобрат.  Волонтерите ќе предаваат заедно 

(co-teaching) со наставниците по англиски јазик и треба да имаат барем 20 часа по 

англиски јазик неделно.  

Соработник е лицето кое заедно со волонтерот одржува часови по англиски јазик 

(co-teaching); учествува во обуки организирани од Мировен корпус Македонија; има 

редовна комуникација со вработените од Мировен корпус; планира и ја реализира 

наставни и вон-наставни активности со волонтерот. 

Директорот на училиштето, како и Програм менаџерот од Мировен корпус ќе ја 

надгледуваат работата на волонтерот.  
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Чекор 2  

Идентификувајте најмалку 3 опции за сместување на волонтерот во вашата заедница. 

Повеќе информации за делот за семејства-домаќини ќе најдете подолу. 

Чекор 3  

Основните и средните јавни училишта треба да ја пополнат апликацијата за 

Програмата за образование.  Апликаците може да ги најдете на веб страната на 

Мировен корпус Македонија: https://www.peacecorps.gov/macedonia/ask-for-a-volunteer/ 

Пополнетата апликација (на англиски јазик) пратете ја преку електронска пошта на: 
pcv@mk.peacecorps.gov или преку пошта до Мировен корпус Македонија, ул. 8ма 
Ударна бригада бр. 2, 1000 Скопје.   
 
 

V. ПРОЦЕС НА СЕЛЕКЦИЈА 

Во период од два месеца откако ќе ја поднесете апликацијата, претставници на 

Мировен корпус Македонија ќе контактираат со вас и ќе организираат посета на 

вашето училиште. Соработниците и директорот на училиштето мора да бидат 

присутни за време на посетата, како и другите наставници по англиски јазик кои 

потенцијално ќе работат со волонтерот.  

Програм менаџерите на Мировен корпус ќе ја разгледаат вашата апликација и ќе 

дискутираат за деталите во однос на очекувањата и одговорностите на волонтерот. 

Исто така, ќе организира посета на предложените семејства-домаќини. Доколку е 

потребно, ќе организираме и втора посета на вашето училиште или на 

потенцијалното семејство-домаќин.   

 

Критериуми за назначување на волонтер:  

 Директорот, наставниците по англиски јазик и членови на заедницата ја 

поддржуваат идејата да соработуваат со волонтер и да понудат поддршка; 

 Идентификувано е најмалку едно семејство домаќин во заедницата каде што 

ќе работи волонтерот; 

 Училиштето домаќин има јасна потеба и силен интерес и посветеност да 

соработува со волонтер; 

 Постои дефинирана улога за волонтерот како ко-наставник по англиски јазик 

во училиштето; 

https://www.peacecorps.gov/macedonia/ask-for-a-volunteer/
mailto:pcv@mk.peacecorps.gov
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 Има достапен, заинтересиран и посветен соработник (соработници) во 

училиштето-домаќин којшто ќе соработува и ќе го поддржува волонтерот; 

 Училиштето има доволно работа за волонтерот – минимум, 20 часови настава 

по англиски јазик како и дополнителни активности по англиски јазик  

 Заедницата ги исполнува критериумите од Мировен корпус во однос на 

безбедноста и здравјето на волонтерот; 

 Приоритет им седава на училиштата од руралните средини и училишта кои 

работат со маргинализирани групи на ученици. 

 

VI. ПРОГРАМА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО СЕМЕЈСТВА ДОМАЌИНИ 

Доставете контакт информации за три потенцијални семејства-домаќини од вашата 

заедница коишто се подготвени да бидат домаќини на  на волонтер најмалку 6 

месеци (потенцијално две години). Потенцијалните семејства-домаќини треба да 

бидат отверини и расположени да ги споделат својата култура и домот со 

волонтерот и да го прифатат како член од нивното семејство.  

Откако ќе ја добиеме апликацијата, ќе организираме посета на семејствата-

домаќини да се запознаеме со нив и да утврдиме дали ги исполнуваат критериумите 

за сместувње на Мировен корпус.  

Критериуми на Мировен копрус за сместување:  

 Соба со кревет со душек, работна маса, стол и гардеробер, којашто ќе биде 

користена само од страна на волонтерот; 

 Обезбедено греење во собата; 

 Прозорци што се затвораат добро; 

 Врата што може да се заклучи; 

 Пристап до тоалет и до бања; 

 Бојлер во бањата; 

 Пристап до кујна и до елементите за готвење; 

 Сместувањето да биде лоцирано најмногу на 30 минути пешачење од работа; 

 Сместувањето е во безбеден дел од заедницата и во почитувано семејство од 

доверба; 

 Не е дозволено волонтерот да живее со семејството насоработникот или на 

одговорното лице во организацијата.  
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Начин на плаќање: 

Семејството ќе добива 8,000 денари месечно како надомест за трошоците за 

греење, заелектрична енегрија и за другите зголемени трошоци на семејството. Ако 

во куќата има посебен кат за волонтерот со пристап до кујна и до бања, тогаш 

надоместот е 9,500 денари. Волонтерите дополнително ги покриваат трошоците за 

интернет и за храна.  

 

СОВЕТИ КАКО ДА НАЈДЕТЕ СЕМЕЈСТВА-ДОМАЌИНИ: 

 Информирајте ги сите вработени во вашето училиште за оваа можност, без 

оглед на нивната позиција; 

 Организирајте состаноци во локалната заедница за да ја проширите 

информацијата. Разговарајте со вашите роднини, пријатели и соседи; 

 Поделете ги Брошурите за семејства-домаќини на заинтересираните 

семејства; 

 Осигурајте се дека заинтересираните семејства се веќе свесни за основните 

барања  и критериуми од програмата за сместување на волонтерите на 

Мировен корпус и дека се вистински подготвени да живеат со американски 

волонтер во тек на 24 месеци; 

 Осигурајте се дека потенцијалните семејства разбираат дека надоместокот 

што се плаќа не е кирија, туку само покривање на зголемените трошоци.     



8 

 

Ако имате дополнителни прашања, ве молиме контактирајте ги Програм менаџерите 

и Координаторот за сместување од Мировен корпус:  

 

Надица Георгиева – Програм менаџер 

Телефон: 070 385 642  

Емаил: ngeorgieva@mk.peacecorps.gov          

 

Линдита Реџепи –Програм менаџер  

Телефон: 070 383 780  

Eмаил: lredzepi@peacecorps.gov  

 

Драган Атанасов –Програм менаџер на замена 

Телефон: 072 209 387 

 

Емаил: datanasov@peacecorps.gov  

 

Лидија Вангелова – Координатор за сместување  

Телефон: 071 366 428 

Eмаил: lvangelova@peacecorps.gov   

 

 

 

Мировен корпус Македонија 

8 Ударна Бригада #2, 1000 Skopje 

Eмаил: pcv@mk.peacecorps.gov  

Tел: + 389 2 3090-012 лок. 23, 25, 26 

 

mailto:ngeorgieva@mk.peacecorps.gov
mailto:lredzepi@peacecorps.gov
mailto:datanasov@peacecorps.gov
mailto:lvangelova@peacecorps.gov
mailto:pcv@mk.peacecorps.gov

