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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

"GIVE   AND TAKE""GIVE  

Активности Активности 
"Мировниот корпус" е 

американска владина 
организација која е 
основана во 1961 година од 
поранешниот претседател 
Џон Кенеди, посветена на 
светскиот мир и развојот на 
пријателството меѓу 
американскиот народ и 
другите народи во светот.

Оттогаш наваму повеќе од 
187.000 волонтери на 
"Мировниот корпус" биле 
поканети од 139 земји да 
помагаат во решавањето на 
проблемите кои настанаа со 
ширењето на болеста СИДА, 
па сè до информатичката 
технологија и заштитата на 
природната средина.

На покана од Владата на 
РМ, од 1996 година околу 
240 волонтери од САД 
учествуваа во решавањето 
на вакви и на други 
проблеми со своите 
домаќини во Битола, Охрид, 
Кавадарци, Куманово, 
Кочани, Гостивар, Дебар и 
други помали градови и 
села.

ППостои една американска поговорка 
која вели "Give and take", што значи 
дека некој мора нешто да даде од 

себе за да може и да прими или да добие 
нешто за возврат, што претставува де ви-
зата на оваа американска владина орга-
низација, која своите корени и мисии ги 
почнала во 1961 година кога тогашниот 
сенатор, подоцна и претседател на САД, 
Џон Кенеди, ги предизвика студентите од 
Универзитетот во Мичиген да се стават во 
служба на мирот и на развојот на прија-
телството меѓу американскиот и другите 
народи во светот, со тоа што ќе живеат и 
ќе помагаат во тие претежно неразвиени 
земји. Инаку, многу популарниот и млад 

американски претседател, кој беше убиен 
во Далас во 1963 година, беше познат и по 
својата реченица: Граѓаните не треба само 
да прашуваат што ќе им даде државата, 
туку да се прашаат и што можат тие да 
направат за сопствената држава!"

Од таквите инспирации на Џон Кенеди 
израсна агенција на американската феде-
рална Влада, посветена на развојот на 
светскиот мир и пријателство, наречена 
"Мировен корпус", чии волонтери или 
доброволци од 1961 година досега биле 
поканети од повеќе од 137 земји-дома ќи-
ни да работат со своите локални партнери 
и домаќини во решавањето на проблеми-
те кои настанаа по ширењето на болеста 
СИДА, па сè до развојот на инфор матич-
ката технологија и заштитата на природ-
ната средина, како и во изучувањето на 
англискиот јазик.

Основните цели на "Мировниот кор-
пус" се содржат во обезбедувањето до-
бро волци кои ќе дадат свој придонес во 
развојот на заинтересираните земји пре-
ку размена на искуства и информации, да 
им помогне на луѓето од земјите-дома ќи-
ни да имаат подобро разбирање за луѓето 
од САД, како и да им помогне на Аме ри-
канците да се здобијат со повеќе позна-
вања и разбирање на народите во светот. 

КАКО РАБОТАТ 
ДОБРОВОЛЦИТЕ

Тоа  се Американци од најразлично по-
текло, со најразлични способности и ис-
куство, кои одлучиле да станат добро-
волци за да ги споделат своите вештини, 
да научат повеќе за светот и да направат 
позитивни промени во однос на светот во 
кој живееме, како и искрена желба да 
научат нешто повеќе за земјата-домаќин. 
Тие живеат и работат во локалните за-
едници две години, не примаат плата, а 
"Мировниот корпус" ги покрива сите нив-
ни трошоци за живот.

"Мировниот корпус" ги почна своите 
активности во нашава држава во 1996 го-
дина на покана на Владата на РМ, во вре-
ме кога таа се соочуваше со проблемите 
со транзицијата и ги правеше напорите за 
создавање пазарна економија и воопшто 
во развојот на општеството врз демо крат-
ските принципи, како и со проблемите со 
управувањето во локалната власт. Досега 
во Македонија престојувале и работеле 
околу 240 доброволци на "Мировниот 
корпус".

Во моментов тие служат во малите гра-
дови, села и регионални центри низ це-
лата земја. Тие й помагаат на Македонија 

ШТО СЕ ВРЕДНУВА ШТО СЕ ВРЕДНУВА 
КАЈ ЖЕНАТА?КАЈ ЖЕНАТА?



ЛУСИЕН ФИЛИПС, ЛУСИЕН ФИЛИПС, 
ДИРЕКТОРКА НА ДИРЕКТОРКА НА 
"МИРОВНИОТ КОРПУС" ВО РМ"МИРОВНИОТ КОРПУС" ВО РМ
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"GIVE   AND TAKE"AND TAKE"
локализирани системи, со пого лема авто-
номија и право на одлучу вање, како и за 
новата улога на вла дините службеници 
во поглед на ло калната самоуправа.

Доброволците работат на изгот ву вање 
проекти за добивање средства од фондо-
вите на УСАИД и од други европски инс-
титуции, кои се користат во надминувањето 
на проблемите кои настанаа во тран зи-
цијата. Локалните организации се обу чу-
ваат како да соз даваат партнерски односи 
и да ја обез бедат примената на корисни 
проекти за подобрување на животот на 
гра ѓаните, а особено и на развојот на со-
работката и поголеми врски меѓу опш-
тините, невладините организации и чле-
новите на заедниците.

Доброволците на "Мировниот кор пус" 
живеат во мултиетнички средини, во гра-
дови и села од Охрид до Ку маново, од 
Миравци, Зрновци, Кочани до Гостивар и 
Дебар, во Кавадарци и Битола и во многу 
други урбани и рурални места.

РЕЗУЛТАТИ ПОСТИГНАТИ 
НИЗ РАБОТА

Низ оваа соработка и помош орга ни-
зациите добиваат тимски играчи, енту зи-
јасти, со нови идеи и начини на решавање 

на проблемите, луѓето од Македонија се 
здобиваат со подобро разбирање за Аме-
риканците и нивната култура, се гради 
дол готрајно пријателство меѓу лицето до-
маќин и гостинот од САД, кој кај него 
престојува две години, додека од друга 
страна, доброволците добиваат нови знае-
ња и искуства за локалната средина, оби-
чаите и културните навики.

Директорката на американскиот "Ми-
ровен корпус" во Македонија, Лусиен 
Филипс, истакнува дека тие можат да се 
пофалат со импресивни резултати од 
досегашната активност на нивните до-
бро волци. Повеќе од 3.500 ученици или 
студенти биле вклучени во учењето 
англиски јазик преку нови интерактивни 
лекции, кои се изведуваат од добро вол-
ците, додека 1.150 ученици ги проу чу-
вале проблемите за добивање вештини 
за решавање на проблеми и добивање 
искуства за т.н. критичко мислење, со 
примена на игри од англиската гра ма-
тика, со активности и пеење песни на 
англиски јазик и сл.

Со допишување меѓу македонски и 
американски студенти и ученици е орга-
низирана вистинска културна размена и 
добиени се добри резултати во учењето 
на вештината на пишување и прерас ка-
жување на англиски јазик, во што учес т-
вувале повеќе од 120 ученици или сту-
денти од земјава. 24 локални орга ни-
зации од земјава во повеќе од 19 заед-

ници низ Македонија доброволците ги 
помагале во учењето и во практику ва-
њето на вештините за упра вување и за 
орга ни зационен развој, до дека во 44 
локални организации низ зем јава заед-
нички биле планирани, изгот вувани или 
пишувани проекти, помогнати од добро-
волците.

Во оваа смисла, во април, доброволец 
од "Мировниот корпус" помогнал да се 
организира натпревар во едно училиште 
во примената на уметноста, а на тема од 
локалната екологија, кој содржел и црта-
ње на школски ѕид со мурал, кој ја озна-
чува важноста на будноста кај младите за 
проблемите на заштитата на природната 
околина. Друг доброволец од САД успеал 
да обезбеди добивање грант од Европ-

ската унија за локална невладина 
организација, кој се однесувал на 
неговата дејност во 4 македонски 
села, додека група доброволци 
организирале меѓуграничен камп 
во Македонија, во кој учествувале 
студенти од Албанија, Грција и од 
Македонија, кој овозможил пого-
лема меѓугранична културна раз-
мена и развој на пријателството, 
со тоа што сите активности се 
спро ведувале со употреба на ан-
глиски јазик.

Во сè ова можеби треба да се 
спомнат и бројни случаи на вос-
поставени пријателски односи 
меѓу одделни припадници на 
"Мировниот корпус" и нивните 
домаќини, кој продолжува многу 
години по завршувањето на ми-
сијата на доброволците, а со што 
се зацврстува и пријателството 
меѓу двата народа. Треба да се 
каже и тоа дека ваквиот начин на 
помагање од САД на земјите во 
развој бележи позитивни ре зул-
тати и во областа на збли жу ва-
њето на народите во светот, кој 
нашиот револуционер и прерод-
беник Гоце Делчев го разбираше 
како место за културен натпревар 
меѓу народите.   

во процесите на транзиција, која е полна 
со предизвици, со работа на изучување 
на англискиот јазик во основното и во 
средното образование, како и со пома-
гање и асистенција на невладините ор-
ганизации и единиците на локалната 
самоуправа да ги унапредат нивните ор-
ганизациони, менаџерски и други веш-
тини. Во оваа смисла постои конти нуи-
рана потреба од квалификувани настав-
ници по англиски јазик во основното и 
во средното образование во Маке до ни-
ја, особено во малите градови. Настав-
ниците на "Мировниот корпус" работат 
во училници или како тренери кои ло-
калните наставници ги обучуваат по ан-
глиски јазик. Заедно со своите колеги 
тие работат на промоција на примен ли-
ви и модерни методи на изучување на 
англискиот јазик со користење инте рак-
тивни и комуникативни техники.

Доброволците на "Мировниот кор-
пус" ја подобруваат организационата и 
менаџерската вештина и практиката на 
локалните организации и на примената 
на активности и програми кои произ ле-
гуваат од локалните потреби. Тие работат 
во невладини организации, во образовни 
институции, одделенија на локалната 
управа, групи на заедници и со членови 
на заедниците. Посебно место имаат во 
совладувањето на проблемите кои наста-
наа со децентрализацијата на локалната 
самоуправа и се насочени кон созда вање 
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