
БЕЗБЕДНИ ПРОИЗВОДИ ВО 
АВАНТУРИСТИЧКИОТ ТУРИЗАМ

Местото и улогата на водичот во создавањето безбедни 
производи во активниот туризам



РИЗИК И БЕЗБЕДНОСТ 

РИЗИЦИ БЕЗБЕДНОСТ 
Активностите на 
отворено имаат 
потенцијална 
опасност од 
повреда или смрт. 

1. Свесност за ризик

2. Прифаќање на ризик

3. Одговорност - 
спрема себе и 
групата.



ОСНОВНО ПРАВИЛО
РИЗИКОТ МОРА ДА 
БИДЕ СТАВЕН ВО 
СПЕЦИФИЧЕН
КОНТЕКСТ 



ВТОРО ПРАВИЛО 

ВОДИЧОТ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ 
СООДВЕТНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА:

1. Природата на активност - стручно знаење
2. Лидерство во авантуристички туризам

3. Прва Помош
4. Справување со ризици



ЧЕТИРИ ОБВРЗУВАЧКИ ПОСТАПКИ

1. Идентификација
2. Планирање
3. Спроведување
4. Анализа



ИДЕНТИФИКАЦИЈА
1. Идентификација - кои се 

можните ризици?

2. Проценка - кога, каде и што 
може да се случи?

3. Идентификување на силните и 
слабите страни на членовите на 
групата наспроти можните ризици.



ПЛАНИРАЊЕ
1. Подготвен одговор - постапки за 

секој потенцијален ризик.
2. Пирамида на ризици и пирамида 

на одговори - класификација 
според релевантност.

3. Дополнување на знаењето со 
обука, дополнителна обука и нови 
вештини - примена на „најдобрите 
практики“.

4. Материјална опрема - соодветна 
опрема.



ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

1. Вежби за решавање на одреден „проблем на 
ситуацијата“.

2. Набавка на потребната опрема.
3. Ситуациона обука во реални услови - снег, 

ветер, дожд, ноќно време ...
4. Личен сопствен „прирачник“ - алгоритам за 

дејствување во одредени ситуации.
5. Запознавање со алгоритмот.



АНАЛИЗА

1. Евалуација
2. Идентификација на „слабите точки“.
3. Дефинирање на причината за присуство 

на „слабите точки“.
4. Заклучоци и план за подобрување на 

системот за управување со ризици.
5. Примена на докажани „најдобри 

практики“.



Водич 

Туроператор 

Клиенти 
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Туроператор 

Движења 
на пазарот 

Водич 

Клиент 

Деловен аспект 



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

Безбедност 

Атрактивност 

Компатибилност 

Конкурентност 



Проценка на ризик 

Процедури за работа 

План за вонредни 
ситуации 

Инцидент 

Извештај за 
инцидентот 

Проценка за секој производ 

Сите инциденти треба да 
бидат добро евидентирани и 
анализирани затоа што можат 
многу да нè научат!

Процедурите за работа се 
општи, но за секој производ 
треба да има посебна 
варијанта со список за 
проверка.

Планот за непредвидени 
ситуации треба да биде дел од 
процедурите за работа за 
секој производ.

Извештајот е главниот 
елемент за подобрување на 
процедурите за работа и 
планот за итни случаи.



УПРАВУВАЊЕ СО ПИРАМИДА НА РИЗИК

Група

Терен

Менаџмент

Време

1. Готовност
2. Опрема

3. Хомогеност
4. Контрола

1. Технички
карактеристики

2. Подлога /
површина. АЛГОРИТАМ на 

процедури



ИЗБЕГНУВАЊЕ 

КОНТРОЛА 

ОБЈАСНИ

ЗАШТИТЕТЕ



Опасност од 
лизгање на 
влажен и 

карпест терен

Карпеста и 
нерамна 

земја

Тешко 
проодна 

вегетација 

Опасност од 
лавина

1. Мерки за превенција
2. Процедури за постапување 

во случај на несреќа



ПЛАН ЗА ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ
Вид на несреќа 1

Безбедност „на самото
место“

Повикување на
прва помош

Управување со 
ситуација на терен

Управување со групата за 
време и по инцидентот 

Комуникација со 
вклучените страни

Извештај за инцидентот

Евалуација

Вид на несреќа 2

Информирање по 
хиерархиска пирамида

Одлуки за иднината на 
турнејата

Комуникација со 
вклучените страни

Извештај за инцидентот

Евалуација

Безбедност „на самото
место“

Повикување на
прва помош




