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ВОЛОНТЕРСТВО

Волонтерството е доброволно давање на услуги инспирирано
единствено  од слободната волја, а не од желбата за мате-
ријална  или финансиска добивка кое има за цел намалување на
ранливоста на населението, во согласност со принципите  на
Црвениот крст и Црвената полумесечина.
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MИСИЈА

Црвениот крст на Република Македонија е хуманитарна, волонтерска
организација која делува согласно со основните принципи на
Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина,
работејќи на планот на обезбедување помош и услуги за ранливото
население и промовирање на меѓународното хуманитарно право и
хуманите вредности.

ВИЗИЈА

Црвениот крст на Република Македонија е насочен кон изградба на
општество во кое граѓаните се мотивирани да прават позитивни промени во
своите заедници и со тоа да придонесат кон побрз, похуман и поквалитетен
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ВОВЕД

Волонтерството во најширока смисла на зборот се дефинира како непрофитна и непла-
тена активност со која поединци или групи на луѓе придонесуваат за подобрување на жи-
вотот во заедницата или општеството во целина.  

Волонтерството е стар и глобален феномен. Од почетокот на цивилизацијата фундамен-
талната човечка вредност е луѓето да си помагаат меѓусебно. 

Волонтерството ги развива вредностите на граѓанското општество, како што се: почиту-
вање на разликите, хуманоста, одговорноста за други, одговорноста за своето мислење,
одговорноста за својот избор, итн. 

Треба да се истакне дека волонтерството не придонесува само за општеството и реша-
вање на проблемите кои постојат во него, туку е важно и за личниот развој на индивидуата
која е ангажирана како волонтер.

Низ волонтерската работа кај личноста се развива самопочитувањето и почитувањето на
другите, како и можност да ги примени своите вештини и знаења низ различни видови на
волонтерски активности.  Покрај тоа, на овој начин можат да се стекнат нови вештини и
знаења со кои се зајакнуваат капацитетите на поединецот што овозможува да ги зголемат
можностите за вработување и професионален развој.

Постојат различни видови на волонтерска работа. Некои од нив подразбираат подучување,
помош и згрижување на одредени категории на лица, додека други се поврзани со пра-
шања за заштита на животната средина, административни работи, развој на инфра-
струклтура и др.

Волонтерите можат да се ангажираат во различни области и со различни целни групи. 

Волонтер може да биде било кој, од најмала до најстара возраст. Многу е важно програ-
мите да се креираат во согласност со возраста, искуството и знаењата на волонтерите, но
и да одговараат на потребите на целната група.

Од почетокот на постоењето на Црвениот крст и Црвена полумесечина волонтерството
претставува суштина на работата на Движењето. На бојното поле кај Солферино, Анри
Динан ја поставил основата на она што денес преставува волонтерскиот менаџмент: тој ан-
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гажирал луѓе од локалната заедница за да се задоволат локалните потреби. Денес, се
разбира, опсегот на работата на Црвениот крст и Црвена полумесечина е многу поширок
од укажување на помош на бојното поле, но принципот на ангажирање на бесплатна ра-
ботна сила за вршење на релевантни активности во заедницата претставува суштина во
размислувањата и планирањата на нашата организацијата.

Мобилизирањето волонтери за опслужување на ранливото население претставува една од
клучните задачи на националните друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина.

Волонтерите се важни за националното друштво од повеќе аспекти. Повеќето луѓе сметаат
дека волонтерите се ефтина алтернатива на вработените лица, но волонтерите нудат по-
голема вредност, квалитет и можности отколку вработените лица. На волонтерите не
треба да се гледа како на алтернатива за вработените лица, ниту пак на вработените да
се гледа како алтернатива на волонтерите. Тие се комплементарни: едните ја зголемуваат
вредноста и моќта на другите.

Секое национално друштво треба да тежнее да биде една од водечките организации во мо-
билизирањето и менаџирањето на волонтери за да им се помогне на ранливите категории
на населени во земјата. За таа цел е потребно да се превземат долгорочни организациски
заложби и да се вложат средства. 
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НАДВОРЕШНА АНАЛИЗА
Во Република Македонија последниве години посебно внимание се посветува на развојот на
граѓанското општество, чии позитивни катализатори се волонтерите и нивната волонтерска
работа. 

Општо прифатена е идејата за поширока и потесна дефиниција на терминот „граѓанска орга-
низација и граѓанско општество”. Поширокиот пристап за овој термин ги опфаќа како „кла-
сичните“ граѓански организации кои се регистрирани според Законот за здруженија на граѓани
и фондации, така и верските заедници, политичките партии, синдикатите и стопанските ко-
мори. 

Потесниот пристап се однесува единствено на оние организации кои се регистрирани според
Законот   за здруженија на граѓани и фондации и се непрофитни, непартиски и се основа за
остварувањето и заштитата на своите разонодни, економски, социјални, културни и други
права и уверувања, онака како што е определено во Уставот на РМ. 

Денес во Република Македонија граѓанскиот сектор се карактеризира со голема шареноли-
кост во поглед на застапеноста на различните сектори, како на пример животна средина,
млади и деца, човекови права, родови односи, демократија и владеење на правото, културни
различности и дијалог, образование, вработување и сл.   

Година Вкупно Спортски 
(%)

Културни
(%) Професионални ( % ) ППЗ (%) Други (%)

1954 1.004 27,6 10,3 3,7 55,6 2,2
1962 1.138 28.1 11,4 7,3 41,0 12,3
1971 1.535 30,9 8,4 6,6 45,3 8,8
1980 3.077 39,9 9,1 9,2 23,7 17,8
1990 4.203 41,3 11,1 11,8 14,6 21,1
1998 6.526 43,6 13,1 10,4 5,9 26,8
2001 3.433 - - - - -

2003 5.769 35,4 10,4 6,7 1,6 45,9

Табела 1. Број на граѓанските организации во Македонија (УНДП,1999: МЦМС,2003)
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Општо прифатена правна дефиниција за граѓански организации не постои, меѓутоа, според
разбирањето на ООН, граѓанските организации се: „ Непрофитни, волонтерски граѓански групи
кои се организирани на локално, национално и меѓународно ниво со цел да покренуваат пра-
шања од јавен интерес. Целно ориентирани и создадени од луѓе со заеднички интерес, тие из-
вршуваат различи услуги и хуманитарни функции, ги застапуваат потребите на граѓаните пред
владите, ги следат политиките и спроведувањето на програмите и го продолжуваат учеството
на граѓанскиот сектор на ниво на заедницата.” 

Водејќи се од вредностите кои ги карактеризираат здруженијата на граѓани и фондации, осо-
бено со осамостојувањето на Република Македонија, тие одиграа значајна улога во повеќе об-
ласти, што укажува на тоа дека граѓанското општество во Македонија е умерено и добро
развиено.

Граѓанското општество се одликува со активно волонтерско учество и е различно од активно-
стите во приватниот сектор,бидејќи пазарот на добра и идеи во кои функционира тоа, не е де-
финиран како приватен/личен интерес, туку како јавен интерес на заедницата. Факт е дека во
последната деценија и пол, граѓанското општество се развивало и се менувало. Бројот на но-
ворегистрирани граѓански организации во периодот од 1990 до 1998 изнесувал 3.295 (УНДП,
1999). 

Со донесувањето на Законот за здруженија на граѓани и фондации од 1998 година, сите орга-
низации се пререгистрираа од Министерството за внатрешни работи во надлежните судови. 

Во Република Македонија бројот на регистрирани граѓански организации изнесуваа околу 6.000
од кои за активни се сметаат 5 % и во поголемиот дел од нив преовладува волонтерската ра-
бота.  

Значителна соработка помеѓу властите и граѓанскиот сектор веќе постои на локално ниво. Со-
работка на единиците на локална самоуправа со здруженијата на граѓани и фондации, како ло-
кални така и национални, е одраз на заедничката вклученост за решавање на локалните
проблеми. Дел од општините имаат вработено државни службеници одговорни за соработка
со  здруженијата на граѓани и фондации, а има случаи и на менување помали средства за
определени проекти.

Активностите за застапување и лобирање пред органите на државната власт се помалку при-
сутни кај граѓанскиот сектор, заради неговата пасивност, но и заради недоволната институ-
ционализираност на механизмите на учество.
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Табела 2. Висина на средства и број на организации финансирани според одлуката за 
критериумите и постапката за распределба на финансисики  средства на 
здруженијата на граѓани и фондации од Буџетот на РМ (во 1.000 мкд) 

Во 2005 година изготвен е Нацрт -План за развој на волонтерството во Република Македонија
за периодот 2005 - 2010 година, на иницијатива  на членките на Европскиот центар за мал-
цински прашања (ЕЦМП) - Скопје, со цел :

L Да се зголеми свеста кај граѓаните за потребите од практикување на волонтерството;
L Да се овозможи поволна правна рамка за волонтерството и
L Да се обезбеди поддршка на волонтерството во РМ.

Владата на Република Македонија свесна за развојот на граѓанскиот сектор кој е од исклучи-
телна важност за фундаменталните демократски плурално изразени вредности во една земја,
во 2007 година донесе Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2007 - 2011).
Граѓанските организации во РМ и во регионот се повеќе се потпираат на волонтерите во спро-
ведувањето на нивните активности а државите во Европската Унија веќе донесоа закони со
цел да го поттикнат волонтерството и да овозможат мобилност на волонтерите низ регионот.
Бидејќи Владата на РМ го истакнува волонтирањето како значаен сегмент на општеството, во
2007 година донесе ЗАКОН ЗА ВОЛОНТЕРСТВО, како и други подзаконски акти кои произлегу-
ваат од овој закон.

Граѓанскиот сектор е во состојба да го стави на располагање сите свои капацитети, во на-
сока на реализацијата на процесот на приближување кон Европската унија.
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ВНАТРЕШНА АНАЛИЗА
Црвениот крст на Република Македонија е доброволна, масовна, самостојна, невладина орга-
низација на граѓаните на Република Македонија, дефинирана во Законот за Црвениот крст на
РМ и Статутот на Црвениот крст на РМ. Организацијата е отворена за сите и не може да фун-
кционира без своите волонтери и членови. Затоа и структурната поставеност на Организацијата
се заснова на раководна структура која ја сочинуваат волонтери, односно членови и управу-
вачка структура составена од професионално вработени лица. Од нејзиното формирање па се
до денес, во реализација на конкретни активности и акции се вклучуваат голем број на во-
лонтери.

Мобилизирањето на волонтери од локалните заедници за задоволување на локалните потреби
е една од приоритетните задачи и цели на Црвениот крст на Република Македонија. Вклучу-
вањето на корисници како волонтери, исто така претставува важен начин за намалување на
ранливоста на волонтерите. При ваквите ангажмани примарна цел на националното друштво
претставува вклучувањето на волонтерите, а не крајниот резултат од тој програм.

Во услови на се поголема присутност на нови хуманитарни организации волонтерската под-
дршка е се потешко да се обезбеди. Поради тоа, во претстојниот период,  Црвениот крст на
Р.Македонија мора да развива форми и модалитети за привлекување и задржување на волон-
тери за спроведување на секојдневните активности промовирајќи ги основните принципи и
хумани вредности на Движењето. Согласно со Правилникот за Волонтерство на Меѓународната
Федерација, секое национално друштво на Црвен крст и Црвена полумесечина треба да теж-
нее да биде една од водечките организации во процесот на мобилизирање и менаџирање на
волонтерите за обезбедување помош за ранливото население во неговата земја. 

Со стратешкото планирање националото друштво мора да стави акцент, волонтерскиот развој
секогаш да биде поврзан со програмскиот развој, со што се определува и одговорност на на-
ционалното друштво за развојот на волонтерските структури и системи кои ја рефлектираат се-
којдневната реалност.

Менаџирањето на волонтери и на вработените лица претставува процес на планирање и одлу-
чување, организирање, раководење и контролирање на човечките ресурси и финансиски ме-
наџмент заради остварување на целите на организацијата на ефективен и ефикасен начин. 

За да може националното друштво да ја мобилизира заедницата на ефикасен начин, треба да
има силни локални структури со добар кадровски потенцијал во општинските организации. 
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Изготвувањето на Стратегијата,  правилникот и прирачниците за волонтерски менаџмент пре-
тставуваат начин за осигурување дека волонтерите, вработените, раководството и управата
се обединети околу јасен концепт за  вредностите за унапредување на работата. За оваа цел
ќе се користат позитивните искуства на повеќе национални друштва кои имаат постигнато зна-
чителен напредок во оваа област.

Според направената процена и анализа на работата на општинските организации на Црвениот
крст на РМ еден од клучните предизвици за националното друштво е обезбедување и задржу-
вање на волонтери како движечка сила за имплементација на активностите на Црвениот крст
на РМ. Според податоците на општинските организации во 2006 година евидентирани се 30.279
члена од кои бројот на активни волонтери изнесува 3.605 лица, што укажува на потребата за
активно промовирање и спроведување активности за обезбедување нови човечки ресурси во
организацијата. 

Врз основа на резултатите од Истражувањето на јавното мислење  за Црвениот крст на Репуб-
лика Македонија спроведено во 2007 година, во однос на подготвеноста на граѓаните за вклу-
чување во активностите на Црвениот крст, 12% би сакале да се членови; 21% да бидат
волонтери; не размислувале за тоа 29% и неодлучни 12%.   
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На прашањето зошто сеуште не се вклучени во организацијата добиени се одговори: 11% не бил
во ситуација да се вклучи; 15% не бил поттикнат од никој, 10% не биле информирани и 14%
неодлучни. Овие бројки за Црвениот крст  се показатели дека волонтерскиот менаџмент е
приоритетна задача во наредниот период. 

Една од суштинските активности кои ќе се имплементираат од страна на Црвениот крст на Ре-
публика Македонија во рамките на проектот за интензивна надградба на капацитети за пе-
риодот 2008-2010, поддржан од Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена
полумесечина е градење на ефикасна стратегија за менаџмент на волонтери, подготовка на
прирачници за оваа намена, спроведување обуки за менаџмент  на волонтери, отворање клу-
бови за волонтери со цел да се зголеми бројот на активни волонтери и да се подобрат мена-
џерските капацитети на управувачкиот кадар на националното друштво.
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SWOT АНАЛИЗА 
SWOT анализа е акроним од англиски зборови со која се идентификуваат внатрешните
позитивни страни и слабости, и надворешните можности и закани. 

L Инфраструктурни капацитети
L Транспарентност
L Задоволство и доверба кај корисниците 

на услуги од реализацијата на програм-
ските активности

L Едуциран кадар
L Подршка од раководството и управата
L Соработка со домашни и меѓународни 

донатори

L Недостаток на ентузијазам кај волонтерите
L Недоволно мотивирање на населението 

за вклучување во работата на организа-
цијата

L Недостаток на постојани извори за фина-
нсирање на развојот на волонтерството

L Непостоење на нормативно регулирање 
на волонтерството во самата организација 

L Непостоење на организиран пристап за 
работа со волонтери (координација, еви-
денција, организирање и мониторинг и 
процена) 

L Изработка на атрактивни проекти и про-
грами  за посебни целни групи

L Соработка со други НВО и  владини орга-
низации и институции и градење на парт-
нерски односи

L Зајакнување и надградба на капаците-
тите во однос на човечки ресурси

L Финансирање од страна на донатори
L Подобрен имиџ преку зголемена тран-

спарентност

L Нестабилна економска состојба
L Незаинтересираност на други орга-

низации и институции за соработка 
L Конкуренција од други НВО

ПОЗИТИВНИ  СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

МОЖНОСТИ ЗАКАНИ
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ
Задржување на постојните и привлекување на нови волонтери во организацијата, нивно ажу-
рирање и едукација.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ  
Црвениот крст на Република Македонија има за цел да ја зацврсти позицијата на волонтерите,
унапреди соработката со други организации и институции и создаде поповолни услови за за-
едничко дејствување во реализација на хуманата мисија.

Со Стратегијата ќе се дефинираат насоките за меѓусебно поврзаните стратешки цели:

I. ЗГОЛЕМЕН Е КАПАЦИТОТ ЗА РАБОТА СО ВОЛОНТЕРИ

II. НАДГРАДЕНА Е НОРМАТИВНАТА РАМКА

III. СОЗДАДЕНИ СЕ ПОПОВОЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРИВЛЕКУВАЊЕ И 
ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВОЛОНТЕРИ

Стратешка цел 1.

ЗГОЛЕМЕН  Е КАПАЦИТЕТОТ ЗА РАБОТА 
СО ВОЛОНТЕРИ

АКТИВНОСТИ

L Презентирање на стратегијата за волонтерство на работилници со секретарите и 
претседателите на ООЦК  ( 2008 год.);

L Превод, адаптирање, подготовка и печатење на прирачник за менаџмент на волонтери 
(2008 год.);
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L Организирање на семинари за едукација на вработените за работа со волонтерите 
(2009 год.);

L Организирање на едукативни работилници за менаџмент на волонтери (2009-2012 год.);
L Изработка  на програми и проекти наменети за специфични целни групи (2009-2012 год );
L Организирање на работилници за оспособување и дообука на волонтерите за работа на 

проекти (2009-2012 год );
L Соработка со други национални друштва и НВО со цел размена на искуства и мислења

и запознавање со различни практики на волонтерството (2009-2012 год );
L Ангажирање на лице за имплементација на програмски активности за волонтеризмот. 

(2009 год.).

Стратешка цел 2.

НАДГРАДЕНА Е НОРМАТИВНАТА РАМКА

АКТИВНОСТИ

L Иницијатива за измени и дополнување на Статутот на Црвен крст  на РМ со вградување 
на одредби за волонтерството ( 2009 год.);

L Донесување на интерни акти  на ниво на организацијата кои произлегуваат од Законот 
за  волонтерство и статутот на Црвен крст  на РМ ( 2009 год.);

L Подготовка на правилник за менаџмент на волонтери. ( 2009 год.);

Стратешка цел 3.
СОЗДАДЕНИ СЕ ПОПОВОЛНИ УСЛОВИ ЗА 
ПРИВЛЕКУВАЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВОЛОНТЕРИ

АКТИВНОСТИ

L Кампања за подигнување на свеста кај населението за практикување на волонтерството 
(2009 год.);

L Организирање на собири, кампови, семинари, работилници и друго  (2009-2012 год.);  
L Организирање на волонтерски акции (2009-2012 год.);
L Формирање на клубови според соодветни потреби и цели (2009-2012 год );
L Формирање на едукативни центри (2009-2012 год );
L Одбележување на Светскиот ден на волонтерите-5 Декември.
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ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Работејќи на реализацијата на Стратегијата за волонтерство на Црвениот крст на Република Ма-
кедонија, во наредниот период се очекува да се постигнат следните резултати: 

L Зголемен е интересот на волонтерите за вкучување во активностите на организацијата.
L Зголемен е капацитетот на вработените за работа со волонтерите.
L Зголемен е капацитетот на ранливите групи за волонтерска работа во организацијата.
L Зголемен е бројот на волонтерите во ЦКРМ.
L Стекнати се нови вештини и знаења на волонтерите.
L Зголемен е интересот на управата и раководството на Црвениот крст на национално и 

општинско ниво за мобилизирање на волонтерите.
L Подобрена е нормативната регулатива за волонтерството.
L Подобрени се условите за работа на волонтерите.
L Подобрени се партнерски односи со други организации и институции.
L Подобрен е имиџот на Црвениот крст на РМ.

ПРЕТПОСТАВКИ/РИЗИЦИ 
L Економска состојба.
L Подршка  од  раководството и управата.
L Финансиска поддршка од страна на донатори.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
Мониторингот и Евалуацијата во склоп на реализацијата на планираните активности во Стра-
тегијата за волонтерство на Црвениот крст на Република Македонија, ќе се реализира конти-
нуирано во текот на планираниот  период.

Преку резултатите добиени со процесот на Мониторинг и Евалуација, доколку се оцени дека
има потреба ќе следи измена и дополнување на Стартегијата во секој нејзин дел. 

АЖУРИРАЊЕ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН
Стратешкиот план ќе се ажурира согласно со потребите произлезени од имплементацијата на
планот за акција во предвидениот период 2008 – 2012 година, со цел постигнување на подобри
резултати.
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