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Извор: Збирка прирачници за граѓански организации, Конект

•   Размислете како волонтерите можат да придонесат за развој на вашата 
организација

•   Во зависност од потребите на организацијата најдете волонтери со 
соодветно ниво на искуство. Неискусните одлично ќе се снајдат во технички 
и логистички задачи со точни насоки, а стручните волонтери можат да ги 
подобрат програмите на организацијата и да бидат ментори на помладиот 
кадар

Меѓународните размени отвораат убави можности за учење. Ако сте 
заинтересирани за волонтери од странство одлична можност се програмите на 
www.europeanvoluntaryservice.org и www.peacecorps.gov 

ПОУКИ ОД ПРИКАЗНАТА

ПРИКАЗНА

ВИСТИНСКИ УБАВА 
ВОЛОНТЕРСКА ПРИКАЗНА

Лилијан Мизрахи е државјанка на САД 
која волонтираше во Скопје во Конект. 
Тогаш имаше безмалку 70години и 
огромно искуство во областа на ТВ 
продукцијата и забавната индустрија.  
Организирала и важни холивудски 
настани со црвен килим. Конект имаше 
големи придобивки од Лили. Еве неколку:

•   Обезбеди говорници од странство на 
Конференцијата за филантропија и 
придонесе за поголем квалитет и 
влијание на настанот

•   Го промовираше учеството на 
познатите личности во донаторски 
активности преку примерите на 
Анџелина Џоли, Џорџ Клуни, Тоше 
Проески и други. За нив напиша статии 
објавени на интернет страницата на 
Конект, покажувајќи дека вистинските 
ѕвезди делат со светот.

•   Работеше со младиот кадар и го обучи 
во доменот на пишување промотивни 
текстови, комуникација, организирање 
на настани и сл.

•   Постави основи и обезбеди ресурси за 
развивање на програма и обуки за 
вклучување на познати личности во 
развој на филантропија.

Нашата Лили, исто така имаше полза од 
волонтирањето во Конект. Научи 
подобро да работи на компјутер, 
учествуваше на стручни обуки, ја запозна 
земјата патувајќи, стекна трајни 
пријателства и научи да каже по некој 
збор на македонски и албански јазик.

3 главни причини 
за секоја граѓанска 
организација 
да вклучи 
волонтер:

1.
Споделена мисија: 

Волонтерите најчесто се 
соживуваат со мисијата на 

организацијата. На тој начин 
граѓанските организации (ГО), ги 

споделуваат своите мисии и 
вредности на поширок круг на 

граѓани, создаваат врски и 
мрежи во заедницата и 

градат имиџ. 3.
Организациски развој: 

Нови лица во организацијата 
носат и нови идеи. Волонтерите 

можат да обезбедат стручност, да 
ве збогатат со нови приоди и 

контакти за програмите на 
организацијата и/или да ви дадат 

непристрасно мислење за работата 
на организацијата. Затоа не 

пропуштајте да ги прашате за 
мислење.

2.
Континуитет со 

ограничени ресусрси: ГО за 
остварување на своите цели и 
активности користат средства 

(материјални и нематеријални) што се 
ограничени. Платените човечки 

ресурси најчесто се ограничени, па 
волонтерите се важен дел од тимот 

што го овозможува ГО 
континуирано да имаат 

активности. Поголемиот тим 
значи и поголема 

ефикасност.


