
Мировниот корпус е американска   

владина организација, чиишто 

волонтери Американци доаѓаат во 

Македонија на волонтерска основа, 

без никаков паричен надомест, за да 

п о м а г а а т  в о  р а з в о ј о т  и 

унапредувањето на образованието, 

невладините организации или на 

општините. 

Во Македонија, Мировен корпус е на 

покана од македонската влада, и е 

присутен повеќе од 18 години. 

Јавете ни се за да добиете подетални 

информации: 

Лице за контакт со семејствата  - 

домаќини од Мировен корпус: 

Линдита Реџепи 070 383 780  

lredzepi@peacecorps.gov  

 

 

Адреса и телефонски број од 

канцеларијата на Мировен корпус: 

ул. Осло бр.6, Скопје 1000 

тел./фaкс: 02/ 3090 012 , л.23 

http://macedonia.peacecorps.gov/  

  

 

 

 
Мировен корпус - Македонија 

 

Што е Мировен 
корпус Ако сте 

заинтересирани... 
Информативна 

брошура за 
семејствата– 

домаќини 

 



Секое семејство 

од Македонија, 

кое сака да 

прифати 

волонтер да  

живее како дел 

од нивното 

семејство,  може да се 

пријави во Мировен 

корпус.  

 

Сместувањето на волонтерите не треба да биде 

луксузно, односно треба да биде просечно и 

според просечните стандарди на живеење на 

семејството. 

Доколку сте семејство кое е заинтересирано  да 

биде домаќин на волонтер, треба да го 

исполнувате следното: 

 

1. Посебна соба која ќе ја користи само 

волонтерот. Во собата треба да има кревет со 

душек, гардеробер, масичка за компјутер, стол, 

грејно тело и клуч за да може да се заклучи собата. 

 

 

2. Кујната да биде заедничка и волонтерот 

постојано да има пристап до кујната.  

 

 

3.  Бањата и дневната соба, исто така, треба да ги 

користите заеднички. Вратата на бањата треба да 

може да се заклучува од внатрешната страна. 

 

 

Што е семејство-
домаќин? 

 

 

Тие се Американци со најразновидно потекло: 

припадници на различни етнички групи, на 

различна возраст, пол, со најразлични професии.  

 

Волонтерите доаѓаат во Македонија  со цел да 

разменат знаења, да ја споделат американската 

култура, и да научат за културите на луѓето во 

Македонија.   

 

Волонтерите престојуваат во Македонија две 

години. Живеат во семејства домаќини,  а 

работат  во општините, во граѓанскиот сектор, 

или во основните и во средните училишта.  Целта 

на работата на волонтерите е да овозможат 

подобрување и развој на капацитетите на 

организациите и унапредување на наставата по 

англиски јазик 

 

Пред да почнат со својата служба во Македонија, 

волонтерите минуваат низ интензивна 

единаесетнеделна обука за да ги научат јазикот и 

културата, и да се приспособат на начинот на 

живеење во Македонија и сл. 

 

Кои се 
волонтерите? 

Група волонтери во Македонија на 
денот на давањето свечена заклетва 

Зошто волонтерите се сместуваат во 

семејства? 

За да научат за културата  и обичаиите во 

Македонија и полесно да се навикнат на 

истите 

За да можат да ги разберат сличностите и 

разликите меѓу македонскиот / албанскиот 

и американскиот начин на живот 

За да го вежбаат македонскиот / 

албанскиот јазик што го учат  

 

Семејствата - домаќини треба: 

Да го прифатат волонтерот како член од 

своето семејство 

Да го запознаат волонтерот со заедницата 

и да му помогнат во ориентацијата и 

начинот на живеење во локалната 

заедница 

Да го вклучат волонтерот во активностите 

на семејството 

Да го зборуваат македонскиот  или 

албанскиот јазик за да му помогнат на 

волонтерот во изучувањето на јазикот. 

 

Семејствата-домаќини ќе добиваат 

месечен паричен надомест за 

покривање на   трошоците околу 

престојот на волонтерот.  

Волонтерката Кристи и мајката 
од семејството-домаќин на 
гроздобер 


