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1 Lester M. SALAMON∗, S. Wojciech SOKOLOWSKI, and Megan A. HADDOCK, Johns Hopkins University, 

USA Measuring the economic value of volunteer work globally: concepts, estimates and a roadmap to the future, 
Annals of Public and Cooperative Economics , pp. 217–252, 2011, http://ccss.jhu.edu/wp-
content/uploads/downloads/2011/10/Annals-Septmeber-2011.pdf  

2 ibid 

http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/10/Annals-Septmeber-2011.pdf
http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/10/Annals-Septmeber-2011.pdf
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3 Согласно со Стратегијата на Владата на РСМ за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, 

поширокиот пристап на дефинирање на „граѓанска организација и граѓанско општество“ ги опфаќа 
здруженијата, фондациите, верските заедници, политичките партии, синдикатите и стопанските комори. 
Потесниот пристап се однесува единствено на здруженијата и фондациите, како непрофитни, непартиски 
организации кои се основаат за остварување и заштита на своите разнородни економски, социјални, културни 
и други права и уверувања, согласно со Уставот на РСМ.  Стратегијата за промовирање на волонтерството ќе 
го следи овој пристап, и ќе го прифати потесниот термин на дефинирање на граѓанските организации. 
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4 https://sdgs.un.org/goals  

5 https://www.unv.org/Publications/21st-Century-Volunteering-Practices  

https://sdgs.un.org/goals
https://www.unv.org/Publications/21st-Century-Volunteering-Practices
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6https://www.unv.org/planofaction#:~:text=The%20Plan%20of%20Action%20to,ownership%20of%20the%20203

0%20Agenda%3B  
7https://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-volunteering/eu-policies-and-volunteering/index_en.htm   

8 https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1311_en.pdf  

https://www.unv.org/planofaction#:~:text=The%20Plan%20of%20Action%20to,ownership%20of%20the%202030%20Agenda%3B
https://www.unv.org/planofaction#:~:text=The%20Plan%20of%20Action%20to,ownership%20of%20the%202030%20Agenda%3B
https://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-volunteering/eu-policies-and-volunteering/index_en.htm
https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1311_en.pdf
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9https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0375&qid=1620819659714&from=EN  

10https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
stat/documents/publication/wcms_162119.pdf   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0375&qid=1620819659714&from=EN
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_162119.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_162119.pdf
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11 Лешоска В. и др., Граѓаните и нивните заедници: Граѓанското учество, активизмот и волонтерство во 
Република Македонија, Реактор-Истражување во акција, 2016, https://reactor.org.mk/publication-
all/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-
%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81/  

https://reactor.org.mk/publication-all/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81/
https://reactor.org.mk/publication-all/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81/
https://reactor.org.mk/publication-all/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81/
https://reactor.org.mk/publication-all/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81/
https://reactor.org.mk/publication-all/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81/
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12 Цеков А., Извештај за Индексот за младински развој во Македонија за 2018 година, Коалиција на 

младински организации СЕГА, Прилеп, 2018,  
13 Јакимовски Ј, Проф д-р, Студија „Младинските трендови во Република Македонија“, Универзитет 

„Св. Кирил и Методиј“,  Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2014 
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14 Огненовска С., Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество 2019, 

Македонски центар за меѓународна соработка 
15 Според завршните сметки за 2017 година, вкупниот број на вработени во здруженијата и фондациите 

изнесувал 2.058. Податок од Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020 
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16 http://konekt.org.mk/klub-na-odgovorni-biznisi/  
17 Прва детска амбасада во светот – Меѓаши, Кодекс на Сојузот на детски организации на Република 

Македонија, 2001  
18 Ознаката за доверба во граѓанските организации е воспоставена од Здружението Конект како само-

регулирачки механизам за градење на довербата кај локалните донатори во ГО, 
http://konekt.org.mk/filantropija/gragjanski-organizacii/sto-e-oznaka-za-doverba/   

http://konekt.org.mk/klub-na-odgovorni-biznisi/
http://konekt.org.mk/filantropija/gragjanski-organizacii/sto-e-oznaka-za-doverba/
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19 Закон за волонтерство, Службен весник на Република Македонија бр.85/2007, Закон за изменување 

и дополнување на законот за волонтерство, Службен весник на Република Македонија бр. 161/2008, бр. 
147/2015 и бр. 124/2019. 

20 Алексевска Мирјанка, Водич за примена на законот за волонтерство, публикуван од Европскиот 
центар за непрофитно право (ECNL), 2008 

21 http://konekt.org.mk/volonterstvo/  

http://konekt.org.mk/volonterstvo/
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22 Објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 128/2007 
23 Всушност, не се правела разлика помеѓу лицата кои даваат услуги на доброволна основа и без финансиски 
надомест наспрема другите кои очекуваат надомест за нивниот труд и кои волонтираат со цел да бидат 
соодветно наградени или набрзо вработени како дел од нивното практиканство. Дополнително, постоела 
можност за погрешна примена на законите од областа на трудот, оданочувањето на волонтерското работење, 
загубата на правата по основ на невработеност, како и немањето јасна слика за условите под кои се волонтира, 
и кои се правата и обврските врзани со таа активност. 
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24 На возраст од 15-18 години, согласно Законот за работни односи и врз база на писмена согласност 

од родители/старатели. Член 5 од Законот за волонтерството 
25 Член 5 и 8 од Законот за волонтерството 
26 Член 6 од Законот за волонтерството 
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27 „Службен весник на РСМ“, бр. 20/2015 и бр. 44/2015 
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28 „Службен весник на РСМ“ бр. 104/2019, член 235 и член 67 
29 „Службен весник на РСМ“ бр. 10/2020, член 2, член 21 и член 22  
30 Службен весник на РМ бр. 142/2008, Одлука на Уставен суд У.бр.233/2008-„Службен весник на Р.М“ 

бр 62/2009, 64/09, 156/2009, 166/2010 53/2011, 185/2011,44/2012 и Одлука на Уставен суд У бр. 157/2011 од 
14.11.2012 гoдина -Сл. весник на РМ број 150/29.11.2012 година, 15/2013, 91/28.06.2013, 170/06.12.2013, 
97/26.06.2014 година, 113/29.07.2014, 180/05.12.2014, 188/2014, 20/12.02.2015, 48/25.03.2015 година, 129/2015, 
217/2015, 190/2016, 171/2017, 35/2018 и 247/2018 година, член 9 и член 10-а 

31 „Службен весник на РМ“, бр. 241/18 и„ Службен весник на РСМ“ бр. 275/19, 290/20 и 85/21, член 12 
32 Закон за волонтерството, Службен весник на РМ, бр.85,2007 година, член 13 став 2 
33 „Службен весник на РМ“ бр. 97/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 108/19, член 71, член 98, член 107, 

член 129, член 179 
34 „Службен весник на РСМ“ бр. 98/2019 
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35 Донесена во 2018 година 
36 Донесена во 2016 година 
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АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА 
ВОЛОНТЕРСТВОТО (2021 – 2025)37 
 

Цел 1 - Промовирање на волонтерството кај пошироката јавност 

Резултати Мерки Активности Показатели Временска 

рамка 

Одговорни 

институции/ 

Вклучени 

субјекти 

Предвиден 

буџет 

Извори на с-

ва 

Придонес кон 

подигнување на 

јавната свест за 

значењето на 

волонтерството  

Организирање 
на 
промотивни 
кампањи за 
волонтерство 
(за различни 
целни групи) 
 

Организирање на 
настани за 
промоција на 
волонтерството 
(презентации, 
трибини, 
тркалезни 
маси) 
 
Реализација на 
медиумска 
кампања за 
промоција на 
волонтерството 
(ТВ и радио 
спотови,  радио и 
ТВ емисии) 
 
Подготовка и 
дисеминација на 
печатени 
промотивни 
материјали 
(летоци, беџови, 
налепници)  
 

• бр. на 
организирани 
настани  

• бр. на граѓани 
учесници во 
настаните  

• бр. на 
промотивни 
материјали  

• бр. емитувани 
ТВ и Радио 
спотови  

• бр. на 
емитувани ТВ и 
радио емисии  

• бр. на 
подготвени и 
дисеминирани 
промотивни 
материјали 

 

• бр. на 
организирани 
настани за 
промоција на 
ЕВК 

Континуирано  

МТСП/  
 
НСРВ 
 
Национална 
агенција за 
европски 
образовни 
програми и 
мобилност 

600.000 

денари 

годишно 

МТСП/ 

Донации 

 

Национална 

агенција за 

европски 

образовни 

програми и 

мобилност 

Донации 

                                                
37 Активностите ќе бидат детално разработени во годишните акциски планови координирани од Националниот совет за развој на 

волонтерството 
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Организирање на 
настани за 
промоција на 
Европскиот 
Волонтерски 
Корпус (ЕВК) 
(презентации, 
трибини, 
тркалезни 
маси) 

Промовирано и 
практикувано 
волонтирање на 
национално и 
локално ниво 

Одбележување 
на Меѓународен 
ден на 
волонтерите  
(5 декември) 

Организирање на 
манифестации за 
промовирање на 
волонтерството 
 
Организирање на 
волонтерски 
акции за директна 
примена на 
волонтерството  

• бр. на одржани 

• манифестации 
и 

• волонтерски 
акции на 
национално и 

• локално ниво 

• бр. на 
учесници на 
манифестациите 
и волонтерските 
акции 

Годишно  
МТСП/  
 
НСРВ 

600.000 

денари 

годишно 

МТСП 
/Донации 
 

Зголемена 
препознатливост 
и јавно 
признание на 
волонтерите и 
волонтерската 
работа 

Организирање 
на Годишна 
национална 
награда 
„Волонтер на 
годината” 

· јавен повик 
· избор 
· свечено 
доделување 
на наградите 
· информирање 
за значењето и 
потребата на 
Потврдите за 
волонтирање 

• доделени 
награди на 
годишно ниво 

• бр. на 
издадени 
Потврди за 
волонтирање 

Годишно 
МТСП/  
 
НСРВ 

30.000 денари 

годишно 

МТСП  
 

 

Цел 2 - Поттикнување на култура на волонтирање во рамки на образовниот систем 

Резултати Мерки Активности Показатели Временска 

рамка 

Одговорни 

институции/ 

Вклучени 

субјекти 

Предвиден 

буџет 

Извори 

на с-ва 
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Обезбедена 

системска 

интеграција на 

волонтерството во 

образованието  

Примена на 
едукативни 
содржини и 
практични 
активности 
во рамки на 
наставните 
програми во 
основно и 
средно 
образование 

Организирање на 
задолжителна 
(годишна) 20 часа 
Општествено 
Корисна Работа 
(ОКР) за секој ученик 
(од 7-9то одделение) 
 
Организирање на 
(годишна) 
задолжителна 20 
часа Волонтерска 
Работа за секој 
ученик (од 1 до 4 
година) во Средно 
Гимназиско 
образование 

• Концепција за 
основно 
образование 

• Концепција за 
Средно 
гимназиско 
образование  

Со почеток 
на учебната 
2021/22 

МОН 
 
БРО 

/ ЕЛС 

Воспоставен систем 

за промоција и 

вреднување на 

волонтерството во 

високото 

образование 

Воспоставување 
на механизми за 
поттикнување и 
примена на 
волонтерскиот 
ангажман кај 
студентите од 
универзитетите 

Промоција и 
практикување на 
волонтерството во 
универзитетите 
преку интеграција на 
Волонтерски Инфо 
Клубови во рамки на 
Карирените клубови 
 
Студентските 
парламенти 
(поранешни сојузи) и 
студентските 
организации 
делуваат во 
едукација на 
студентите во 
насока на 
поттикнување на 
волонтерството 
 
Применета е 
добрата праксата кај 

• воспоставени 
се волонтерски 
инфо клубови 
во рамки на 
секој 
универзитет   

• бр. на одржани 
едукативни 
настани за 
промоција и 
едукација на 
волонтерството 
од страна на 
студентски 
организации 

• бр. на 
универзитети 
кои примениле 
издавање на 
„Додаток на 
диплома“ 

Со почеток 
на учебната 
2021/22 

МОН/  
високо 
образовните 
установи во 
соработка со 
граѓанските 
организации 

/ / 
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универзитетите за 
доделување на 
„Додаток на 
Диплома“ како доказ 
за остварена пракса 
по основ на 
препознавање на 
студентското 
волонтирање 

Зголемена примена 

на волонтерството 

од страна на 

младите 

 

НВО и кои 

воведуваат пракса 

за мобилизација и 

поддршка на 

волонтери  

Поддршка на 
волонтерска 
пракса кај 
младите лица 

Промоција на 
волонтерството и 
можноста за 
волонтирање кај 
младите луѓе 
 
Поддршка на 
волонтерски проекти 
на младинските 
организации и 
организациите за 
млади 

• бр. на 
издадени 
волонтерски 
потврди  

• бр. на 
поддржани 
проекти кои се 
однесуваат на 
активности во 
согласност со 
приоритетот 
Волонтерство 
од НСМ  

Годишно  АМС 

2.000.000 

денари 

АМС 

 

 

Цел 3 - Зголемување на нивото на волонтирање во граѓанскиот сектор   

Резултати Мерки Активности Показатели Временска 

рамка 

Одговорни 

институции/ 

Вклучени 

субјекти 

Предвиден 

буџет 

Извор

и на с-

ва 
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Зголемена 
информираност на 
целните групи за 
можностите за 
волонтирање во ГС и 
во социјалните 
претпријатија 

информирање 
за можностите 
за 
волонтирање 
во граѓанскиот 
сектор и во 
социјалните 
претпријатија 

 

• промовирање на 
програмите за 
волонтирање на 
национално и 
локално ниво 

• објавување на 
програмите за 
волонтирање на 
граѓанските 
организации на 
веб- страната на 
Одделението за 
соработка со НВОи 

• бр. на јавно 
достапни 
информаци
и за 
волонтерск
и програми 

континуиран
о 

Генерален 
секретаријат на 
Владата на РСМ 
и  
 
МТСП во однос 
на социјалните 
претпријатија  
 
Националната 
агенција за 
европски 
образовни 
програми и 
мобилност 
 
во соработка со 
НСРВ, граѓански 
ресурсни центри, 
волонтерските 
центри и други 
граѓански 
организации 

200.000 
денари во 
првата 
година, а 
потоа 
тековно 
обновување 
на 
информации
те 

Генер
ален 
секрет
аријат 
на 
Влада
та на 
РСМ  
 
ЕУ – 
Проек
т за 
технич
ка 
помош 
и/или 
ИПА 
III 
 
Европ
ски 
солид
арен 
корпус 
и 
Ерасм
ус + 
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Зголемени 
капацитети на 
граѓанските 
организации и на 
социјалните 
претпријатија за 
работа со волонтери 
 
 
 
Воспоставен/и 
Етички кодекс/и за 
работа со волонтери 
(нацинални, локални 
или секторски) 

поддржување 
на градење на 
капацитетите 
на граѓанските 
организации и 
социјалните 
претпријатија 
за вклучување 
и работа со 
волонтери 
вклучително и 
изготвување на 
Етички кодекси 
за работа со 
волонтери 

• трибини и ресурсни 
материјали за 
информирање на 
Законот за 
волонтерство 
 

• поддршка и 
финансирање на 
обуки за 
раководење со 
волонтери и 
креирање на 
волотерски 
програми 

• изработка на 
прирачник со 
стандарди за 
работа со 
волонтери 

• поддршка на ГО за 
изработка на 
Етички кодекс/и 
коишто вклучуваат 
принципи за работа 
со волонтери 

 

• бр. на 
одржани 
трибини 

• бр. на 
учесници на 
трибините 

• бр. На 
достапни 
ресурси за 
законот 

• бр. на 
реализиран
и обуки 

• бр. на 
учесници на 
обуките 

• изготвен 
прирачник 
за граѓански 
организаци
и 

• постоење 
на Етички 
кодекс/и 
коишто 
вклучуваат 
принципи за 
работа со 
волонтери 

• 2021 (по 
донесува
ње на 
измените 
на 
законот), 
потоа 
соодветна 
информац
ија онлајн 

• Континуир
ано (за 
обуките) 

• 2022 

• 2022-2023 
 
 
 

Генерален 
секретаријат на 
Владата на РСМ 
и  
 
МТСП во однос 
на социјалните 
претпријатија  
 
АМС во однос на 
младинските 
организации 
 
во соработка со 
граѓански 
организации како 
реализатори на 
програмите и 
испорачатели на 
услугите/активно
стите 

600.000 
денари 
годишно 

ЕУ – 
ИПА 
III и 
други 
донат
орски 
програ
ми 
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Формирани и 
развиени 
волонтерски центри 
 
Спроведени 
истражувања и 
анализи за 
состојбата со 
волонтерството во 
РСМ 
 
Креирани бази на 
податоци поврзани 
со волонтерството 
 

зајакнување на 
инфраструктур
ата за развој на 
волонтерството 

• обезбедување на 
експертиза и 
финансиска 
поддршка за 
волонтерските 
центри 

• промовирање и 
информирање за 
значењето, улогата 
и 
функционирањето 
на волонтерските 
центри 

• спроведување на 
истражувања и 
анализи за мерење 
и следење на 
волонтерството во 
РСМ следејќи ги 
глобалните насоки 
како што е 
Прирачникот за 
следење на 
волонтерската 
работа на МОТ 

• креирање и 
ажурирање на бази 
на податоци 
(поврзано со цел 1 
и цел 4) 

 

• бр. на 
волонтерск
и центри 
кои 
обезбедува
ат услуги за 
целните 
групи 

• бр. на 
настани и 
достапни 
информаци
и за 
значењето 
на 
волонтерск
ите центри 

• извештаи 
од 
истражувањ
а 

• воспоставен
а база на 
податоци 

 

2022 - 2025 МТСП во 
координација со  
НСРВ и во 
соработка со 
другите субјекти 
 
 
ЕЛС за 
поддршка на 
волонтерските 
центри на 
локално ниво 

1.200.000 
денари 
годишно 

ЕУ – 
ИПА 
III и 
други 
донат
орски 
програ
ми 
 
 
ЕЛС 
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Цел 4 - Воспоставување на систем на институционална поддршка на волонтерството 

Резултати Мерки Активности Показатели Временска 

рамка 

Одговорни 

институции/ 

Вклучени 

субјекти 

Предвиден 

буџет 

Извори на 

с-ва 

Извештај за 

спроведувањето 

на законските 

решенија и 

планираните  

активности 

Следење на 
спроведувањето 
на законските 
решенија и 
планираните 
активности и 
нивна евалуација 

• Собирање на 
информации од 
релевантни 
институции и 
други субјекти 

• анализа на 
постоечките 
информации 

 

• Поднесен 
извештај на 
годишно ниво 

годишно 
МТСП/  
 
НСРВ 

300.000 

денари 

годишно 

МТСП 
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Воспоставен 

систем за 

поддршка на 

волонтерски 

програми и 

проекти на 

национално и 

локално ниво 

Обезбедување 

на финансиска 

поддршка за 

проекти и 

програми за 

поттикнување и 

развој на 

волонтерството 

(преку различни 

организирани 

форми на 

волонтирање 

вклучително 

младински акции, 

корпоративно 

волонтирање, 

меѓу-

генерациска 

солидарност, 

менторирање 

итн.) 

• Дефинирање 

на критериуми 

и услови за 

поддршка на 

волонтерски 

програми 

• Формирање на 

работна група 

• Креиран 

механизам за 

поддршка на 

волонтерски 

програми и 

проекти 

• Објавен годишен 

повик за проекти 

од 2022 

• Објавен повик за 

волонтерски 

проекти во 20 

општини 

• Број на вклучени 

волонтери 

• Број на 

волонтерски 

акции/проекти 

2022-2025 МТСП 

 

Генерален 

секретаријат 

на Владата на 

РСМ 

 

ЗЕЛС - 

Локални 

самоуправи 

95.000 

денари на 

национално 

ниво 

годишно 

 

 

95.000 

денари на 

локално 

ниво 

годишно 

МТСП 

 

ЕЛС 

Поддршка на 

локална 

инфраструктура 

за развој на 

волонтерството 

Формирање на 

локални 

волонтерски 

совети на 

општинско ниво 

• Формирање на 

локални 

иницијативни 

групи 

• Јавен повик и 

селекција на 

членови на 

ЛСВ 

• Формирани 

Локални совети 

за волонтерство 

во 10 општини 

2022-2025 ЗЕЛС – 

локални 

самоуправи 

 

НВО  

300.000 

денари по 

општина 

МТСП во 

соработка со  

ЕЛС 

 

Донатори 

Стратешко 

партнерство и 

институционална 

поддршка на 

локални 

волонтерски 

Зајакнување на 

можностите за 

волонтирање на 

локално ниво 

• Промовирани 

волонтерски 

позиции на 

локално ниво 

• Граѓанските 

организации 

• Број на 

поддржани 

локални 

волонтерски 

центри 

2022 

континуирано 

НСРВ 

 

АМС 

1.200.000 

денари 

годишно 

Генерален 

секретаријат 

на Владата на 

РСМ  

 

МТСП 
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центри (граѓански 

организации) 

како посредник 

за сместување 

на волонтери 

• Број на вклучени 

волонтери во 

НВО 

• Број на вклучени 

волонтери во 

јавни институции 

 

АМС 

Зголемување на 

капацитетите за 

ефективен 

волонтерски 

менаџмент 

Унапредување 

на системот за 

ефективен 

волонтерски 

менаџмент 

• обуки за 

волонтерски 

менаџмент за 

граѓански 

организации 

• обуки за 

волонтерски 

менаџмент на 

институции 

• број на обучени 

претставници на 

граѓанските 

организации 

• број на обучени 

претставници од 

инстутиции 

• Изработен 

прирачник за 

обука за 

волонтерски 

менаџмент 

континуирано МТСП/ 

 

НВО  

90.000 

денари 

годишно 

МТСП/донации 
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ЛИСТА НА КРАТЕНКИ 

МТСП - Министерство за труд и социјална политика 

НСРВ - Национален совет за развој на волонтерството 

МОН - Министерство за образование и наука 

БРО - Министерство за образование и наука - Биро за равој на образованието 

ЗЕЛС- Заедници на единиците на локална самоуправа 

ЕЛС- Единици на локална самоуправа 

АМС- Агенција за млади и спорт 

НВО- Невладин сектор 

ЛСВ- Локален совет за волонтерство 

МОТ-Меѓународна организација на трудот 

РСМ- Република Северна Македонија  

НСМ-Национална стратегија за млади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


