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ПРИРАЧНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ 
ВО АВАНТУРИСТИЧКИОТ ТУРИЗАМ

Овој прирачник е наменет за туристичките работници и за 
водичите кои работат на планирaње и реализација на програми во 
авантуристичкиот туризам и истиот има за цел да помогне за полесно 
идентификување на ризиците при подготовката и реализацијата 
на турите, за превземање на соодветни мерки за нивна превенција 
или намалување, а во случај на несреќа, лицата кои се вклучени во 
реализација на туристичката програма, да делуваат според точно 
утврдени постапки кои имаат за цел брзо и ефикасно санирање 
на последиците и елиминирање на можностите за дополнително 
комплицирање на истите.

Прирачникот се состои од седум дела. 

Првиот дел се состои од пишани материјали и документи кои 
се однесуваат на процедурите за работа и управување со ризиците во 
авантуристичкиот туризам. 

Вториот дел претставува вовед во креирањето на план за 
стандардни оперативни процедури за управување со ризиците во 
една компанија, но истите упатства може да ги користат и водичите во 
авантуристичкиот туризам, кои секако би требало да бидат вклучени 
во изработката на плановите за управувањето со ризиците на ниво на 
туристички агенции.

Третиот дел е кратка илустрација на план за делување во 
вонредни ситуации, направен според стандарден модел на најчести 
вонредни ситуации во авантуристичкиот туризам.
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Четвртиот дел се однесува на местото и улогата на водичите при 
креирање производи во авантуристичкиот туризам. Сметам за особено 
важно да се потенцира улогата што треба да ја имаат водичите при 
креирањето нови производи во авантуристичкиот туризам, како и при 
планирањето на реализацијата на постоечките. Се разбира водичите 
треба да поседуваат соодветни компетенции за ова. Примена на 
докажани и соодветни меѓународни стандарди е гаранција за креирање 
квалитетни и безбедни туристички производи.

Петтиот дел е приказ на извештај за несреќа - incident report, што 
задолжително би требало да се пополнува при секој инцидент или 
несреќа.

Шестиот дел содржи упатства до кои што треба да се придржува 
водичот во случај на вонредна ситуација.

Во седмиот дел е претставен Прирачникот за процедури што 
го користат професионалните водичи во планина во Македонија, кои 
работат според единствениот професионален стандард за пешачки 
планинарски тури – IML (International Mountain Leader Standard) кој е 
во надлежност на меѓународната унија на професионални водичи во 
планина UIMLA - Union of International Mountain Leaders Associations.
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АНАЛИЗА НА ТУРИСТИЧКИТЕ ПРОГРАМИ
ОД АСПЕКТ НА МЕНАЏИРАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТА

И РИЗИЦИТЕ

Ризикот во авантуристичкиот туризам

Активностите во авантуристичкиот туризам содржат одреден 
степен на ризик кој не смее да се игнорира, па затоа туристичките 
оператори и сите кои што се вклучени во креирањето и обезбедувањето 
на туристичката услуга треба да превземат соодветни мерки за 
управување со ризиците. Игнорирање на фактот дека ризиците се 
реалност во авантуристичкиот туризам, несоодветна едукација за risk 
management политиките или непревземање на соодветни мерки за 
справување, може да има сериозни последици врз безбедноста на 
учесниците во туристичката активност и врз квалитетот на туристичкиот 
производ. Последиците врз имиџот на дестинацијата, како и 
правните и економските последици врз операторите можат да бидат 
катастрофални.

 
Систематски приод кон управувањето со ризиците и почитување 

на докажани стандарди за работа се неопходни за успешно управување 
со безбедноста и креирање квалитетни и конкурентни туристички 
производи. Современите стандарди во авантуристичкиот туризам 
подразбираат квалитетно управување на ризиците – безбедноста при 
туристичките операции, и овој аспект на туристичкиот производ има 
клучна улога во компетентноста и конкурентноста на производот. 
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Неодржливи се производи кои во својата структура немаат темелен 
risk management пристап, а последиците од некомплетните, во 
оваа смисла, туристички производи се долгорочни и ја афектираат 
целата туристичка дестинација. Затоа на безбедносниот концепт на 
производите во авантуристичкиот туризам треба да се гледа како 
на неопходна квалитативна компонента со исклучително важна 
импликација врз одржливоста на производот.

Стратегијата за управување со ризици во компанијата, како и rпланот за 
управување со ризици за секоја пооделна тура треба да бидат задолжителен 
дел од стандардното работење на една туристичка агенција. Оперативните 
раководители на туристичките агенции како и водичите во авантуристичкиот 
туризам треба да имаат сериозна и проверена обука за управување со ризиците. 
Без овие предуслови не може да се зборува за комплетен и квалитетен 
туристички производ.

Заради природата на активностите во авантуристичкиот 
туризам, ризиците не може да се елиминираат, но можат значително 
да се редуцираат со превземање соодветни превентивни мерки и 
лимитирање на активностите кои носат многу висок степен на ризик, 
кој излегува од вообичаениот стандард за соодветниот туристички 
производ. 

Квалитетна програма - тура

Квалитетен туристички производ

Безбедност Квалитетни туристички
содржини
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Современиот приод во авантуристичкиот туризам подразбира дека 
плановите за управување со безбедноста и ризиците треба да бидат 
задолжителен дел од планирањето за квалитетен туристички производ. 
Туристички производ без квалитетна анализа за можните ризици и соодветни 
решенија за елиминирање на истите, или минимизирање на последиците, нема 
атрибути на комплетен туристички производ. 

Почетокот на правилен приод кон успешно управување со 
безбедноста и ризиците во авантуристичкиот туризам е креирање 
систем за управување со безбедноста и ризиците (safety management 
system SMS). Обврска на туристичките оператори е да креираат 
ефикасен систем за управување со безбедноста и истиот постојано 
да се надградува според реалните потреби на работењето и секако 
стандардите што ги наметнува пазарот во авантуристичкиот туризам. 
Персоналот на агенциите, посебно водичите, треба да бидат 
запознаени со системот за управување со ризиците и да бидат обучени 
за спроведување на истиот.

Квалитетен туристички производ

Интересите и очекувањата на клиентите

Атракции

Услуги, сместување, храна, превоз
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Како што е претходно изнесено, идентификацијата на 
ризиците се прави со цел да се креираат најдобрите постапки 
што ќе бидат можни одговори во случај на вонредна ситуација. 
Алгоритмот што треба да се изгради како превентивен и 
егзекутивен механизам во случај на вонредна ситуација, почива на 
неколку основни податоци од анализата, пред сè од тежината на 
ризикот и веројатноста за негово настанување.

Што е управување со ризици?
(risk management)

Идентификација
на ризиците

Сериозност
на ризиците

Процена
на ризиците

Веројатност
на ризиците

Превземање мерки за избегнување,
лимитирање или управување
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Дизајнот на системите за управување со безбедноста во 
авантуристичкиот туризам во голема мера зависи од карактерот на 
активноста, односно специфичниот облик на туристичката активност, 
но во суштина секој систем треба да ги опфати следниве пет сегменти:

1. Проценка на ризиците – Има за цел систематска анализа на 
можните ризици и причините за нивно настанување.

2. Креирање систем на работни процедури – Процедури кои се 
примарно насочени кон превенција и минимизирање на ризиците.

3. План за вонредни ситуации (contingency plan) – Планот треба 
да претставува збир на конкретни упатства за активности што се 
превземаат во случај на несреќа или вонредна ситуација, односно 
секогаш кога постои девијација на вообичаената програма или 
процедури.

4. Известување за инциденти – Образец за водење евиденција за 
секој настанат инцидент.

5. Анализа – Анализа на инцидентите или вонредните ситуации 
е неопходно да се врши после секоја ситуација/инцидент. 
Периодични анализи треба да се прават на сите сегменти од 
системот за управување, со цел нивна евалуација и надградба.
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Сите активности во авантуристичкиот туризам вклучуваат одреден 
степен на ризик. Туристите ги прифаќаат тие ризици со цел да ги искористат 
придобивките од одредена активност. Безризичен свет не постои и веројатно 
никогаш нема да постои, но тоа не значи дека во туризмот ризиците може да се 
игнорираат или занемаруваат. Туристите се одлучуваат за ризични ситуации, 
но сакаат да поминат низ новото искуство без последици за својата безбедност 
или физичкото и ментално здравје. Прифаќањето на постењето на ризиците не 
значи игнорирање на ризикот или непревземање соодветни мерки за решавање 
на ризичните ситуации и елиминирање на последиците.

Процедури
за работа

Процена
на ризиците

План за
вонредни ситуации

Инцидент

Инцидент репорт

Сите инциденти треба да бидат 
добро евидентирани и 
анализирани бидејки од нив 
МНОГУ СЕ УЧИ!

Извештајот е главниот елемент 
за подобрување на 
процедурите за работа и 
планот за вонредни ситуации.

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

Процедурите за работа се 
генерални, но за секој 
производ треба да постои 
посебна варијанта со чек листа.

Процена се прави за секој 
производ.
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Основната цел на секој план за управување со безбедноста и 
ризикот е тој (ризикот) да биде ставен во некаков контекст. Што 
значи тоа?

Да се дефинираат постапки за правилна процена и анализа на 
ризиците и да се креира реален систем на процедури за делување во 
вонредни ситуации. Основно правило е дека ризикот мора да биде 
ставен во некаков контекст кој има за цел негово подобро управување. 
Игнорирањето на ризиците е најлошата опција за еден водич или 
туроператор во авантуристичкиот туризам.

Единствениот правилен приод е ризикот да се стави во одреден контекс. 
Анализите, изработените планови и мерки за делување во голема мерка зависат 
од нивото на општа свест за оваа проблематика, од навиките на туристичките 
работници и навиките на специфичните туристи, културата на работење 
во оваа област од туризмот и квалитетот на државната регулатива и 
постотење на ефикасни системи за помош.

Пред да се зборува за креирање на политики, мерки и постапки 
за менаџирање со ризиците, неопходно е да се разјасни и препознае 
што претставува ризикот и да се разгледаат различните термини и 
ситуации кои кореспондираат со основниот поим. 

Ризикот мора да биде ставен
во некаков контекст

Свесност

Регулатива
Култура

Навики
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Следува преглед на основните поими кои треба да се познаваат 
при планирање на управувањето со ризиците.

Опасност – Околности или активност која што содржи можни 
фактори за повреда на физичкото или менталното здравје.

Ризик - Проценка на веројатноста за појава на инцидент и колку 
сериозни може да бидат последиците, на пример за безбедноста на 
луѓето.

Контрола на ризик - Процесот кој опфаќа управување со ризикот 
во целост, меѓу другото и дефинирање на обемот на проценката на 
ризикот, следењето, анализата, како и процесите на комуникација и 
соработка. Контролата на ризикот треба да биде објаснета во планот 
за безбедност.

Проценка на ризик - процес со кој се проценува веројатноста 
за ризикот и последиците од него, земајќи ја предвид корисноста на 
контролните процедури кои се во сила. Воедно проценката треба да 
идентификува дали ризикот може да се управува или не.

Контролни процедури - Мерки за минимизирање на ризиците и 
последиците од нив.

Системот за управување со ризиците треба да содржи јасни 
упатства за конкретни активности што треба да се превземаат при 
креирање на политиките за работа во компанијата, при спроведување 
на актуелните туристички производи, но и при креирање на новите 
туристички производи, како и упатства за управување на ситуациите 
„на терен“. Крајна цел на постапките што се планираат и превземаат во 
рамки на системот е да им овозможи на туристичките провајдери да 
ги задоволат барањата за безбедно реализирање на различни видови 
тури.
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Системот за безбедно управување на туристичките програми треба да 
содржи конкретен план за работа во компанијата во оваа област (risk and safety 
management), но треба да содржи и јасни процедури за работа на терен заради 
превенирање на опасностите и при вонредна ситуација.

Категоризација на ризиците

Главниот фокус при анализа на ризикот и негово ставање во 
„одреден контекст“ е предвидување на последиците врз безбедноста 
на клиентите и персоналот што е вклучен во активноста, последиците 
врз атрактивноста на туристичкиот производ и последиците врз 
компанијата. Во таа насока секогаш ризиците се анализираат според 
веројатноста за настанување или појава на одредена ситуација, 
инцидент, како и карактерот – тежината на последиците. 

Креирање политики 
за безбедно 
работење на 
компанијата

Креирање
алгоритам - упатства 

за процедури за 
работа

Безбедност во 
имплементирањето 

на постоечките 
туристички 
програми

Безбедност на 
новите 

туристички 
производи

Управување со 
ситуацијата
(на терен)

Систем за управување со ризици и безбедност
Систем за безбедно управување на туристички програми
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Во анализите од практичното работење во авантуристичкиот 
туризам, како и во стручната литература за управување со ризиците, 
важен момент е категоризацијата на ризиците. 

Постојат различни приоди и номенклатури за категоризација на 
ризиците и во основа тие можат да се класифицираат во следниве три 
категории:

Категоризација на ризиците според Vakinn
(Safety plan for tourism 2013):

Категорија Објаснение

Активности при кои што партиципиентите 
се изложени на ризик во случај на 
непридржување до стандардите за 
безбедност и препораките на операторот.

Ризици кои произлегуваат од
недоволно искуство или неподготвеност
на клиентите.

Ризици кои се јавуваат како последица
на невообичаени околности.

Активности при кои што има веројатност
за ризици.

Ризици кои се присутни во секојдневниот
живот при вообичаени активностиМал ризик

Умерен ризик

Голем ризик

I

II

III
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Проценка на ризикот

Проценката на ризикот подразбира едноставно откривање 
какви настани, дејствија или околности би можеле да имаат сериозни 
последици, оценување на тежината и веројатноста на дејствијата и 
последиците и конечно оценување дали резултатот - последицата 
(крајниот исход од ризикот) е во прифатливи граници.

За проценката на ризикот да ја постигне својата цел, таа мора да 
има јасна рамка:

 › Препознавање на дејствија и околности кои би можеле 
да бидат можна причина за опасност (идентификација на 
ризик).

 › Дефинирање на критериумите кои се користат за да се 
процени дали ризикот е прифатлив.

 › Анализирање на ризиците со процена на веројатноста и 
последиците од влијанието (анализа на ризик).

 › Проценка на ризикот според дефинирани критериуми 
(проценка на ризик).

 › Управување со неприфатливите ризици (управување со 
ризик), на пример со составување на соодветна постапка за 
одговор, следење на ефикасноста на постапките и редовна 
анализа.

 › Следење со дополнителни активности.

 › Обезбедување на проток на информации преку дефинирање 
на патеки за комуникација и консултации помеѓу вработените 
во компанијата и засегнатите страни.
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Подготовката на планот за управување со ризиците започнува со анализа на 
ризиците и процена на последиците.

Процената на последиците од ризиците од една страна е многу 
егзактна активност, особено кога се спроведува од професионалци кои 
имаат сериозно експертско знаење и практично искуство, но од друга 
страна, кога станува збор за недоволно искусни туристички работници 
без соодветна обука за управување со ризиците, проценката може 
да биде сериозен проблем. За таа цел при процената на ризиците во 
авантуристичкиот туризам се користи така наречената формула на 
„сериозност – тежина и веројатност“ која ги зема во предвид овие 
два момента.

Подготовка за управување
со безбедноста и ризиците

Изработка на план за управување
со безбедноста и ризиците за конкретната тура

1. Анализа на ризиците
2. Анализа на веројатноста
3. Анализа на последиците

4. План за превенција
5. План за делување во случај на несреќа
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Накратко тоа би изгледало вака:

Сериозноста и веројатноста за ризикот се вреднуваат од 1 до 5, при 
што максималниот производ може да биде 25, а минималниот 1. Зоната на 
прифатливи ризици изразена преку нумеричката вредност на производот може 
да варира зависно од активноста, но генерално последици со нумеричка вредност 
поголема од 15 не се препорачливи.

Последиците од ризикот се „проценуваат“ како производ од 
нумеричката вредност на сериозноста и веројатноста за настанување 
на ризикот. И за двете категории се користат вредности од 1 до 5, при 
што максималниот производ може да биде 25, а минималниот 1.

Следува табеларен преглед на вредностите на производот, 
односно вредноста за тежината на последиците од ризиците.

Процена на ризиците

Сериозноста зависи од негативниот импакт

Сериозност Веројатност
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Горе наведените вредности се дадени како примери. Теоретски 
последицата може да биде со вредност од 1 до 25. Зависно од видот 
на активноста и пристапот, вредностите на дозволени и недозволени 
ризици варираат. Генерално гледано, секој ризик со последица 
поголема од 15, е ризик кој треба да се избегне или елиминира.

Постојат и други приоди кон процената на ризиците во поглед на 
квантификацијата на сериозноста и веројатноста. При градациите овие 
две категории може и да се вреднуваат од 1 до 3 (Vakinn, Safety plan for 
tourism 2013) при што се добива максимална вредност 9. Во тој случај 
класификацијата на последиците би била:

4

Последици

Дозволен
ризик

Сериозност

1

2

3

4

5

Веројатност

Недозволен ризик

Процена

1

2

3

4

5

1

9

16

25

1 до 2

3 до 5

6 до 9

Ризик

Дозволен ризик

Процена

Недозволен ризик
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Анализа на туристичките програми

Управувањето со безбедноста во авантуристичкиот туризам 
започнува со темелна анализа на туристичките програми со цел да се 
идентификуваат областите од каде што може да се појават одредени 
ризици. Анализа треба да се прави на секоја од активностите што се 
дел од туристичката програма. Најдобро е да се започне со анализа 
на компетенциите на водичите, анализа на целокупниот систем за 
менаџирање на ризиците внатре во агенцијата и секако земање во 
предвид на околностите на функционирање на целиот безбедносен 
систем во земјата.

Анализите треба да опфатат:

 › Анализа на планираните туристички активности (според видот 
на активноста - планинарење, велосипедизам, параглајдерство, 
качување по карпи, скијање, кајак...).

 › Анализа на клиентите.

 › Анализа на локациите каде што е планирано да се изведуваат 
активностите.

 › Анализа на временските прилики и временската прогноза.

 › Анализа на компетенциите на водичите.
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Преку анализа на секој сегмент од туристичкиот производ се доаѓа до 
објективна анализа на можните ризици. Пристапот за идентификација на 
ризиците генерално е ист за сите авантуристички активности, со тоа што 
постојат разлики во приодот кон секој од наведените можни ризици.

При анализа на туристичките програми во предвид треба да се 
земе следново:

1. Пазарот за кој што се наменети програмите.
2. Законската рамка под кои што функционира агенцијата.
3. Законската рамка за регулирање на работата на водичите во 

авантуристичките дејности.
4. Видот на производите на компанијата.
5. Кои се клиентите?
6. Кои се главните аспекти на инфраструктурата на компанијата и 

соодветниот производ?
7. Кој го изготвува планот за анализа на ризиците, односно какви 

се квалификациите на лицето што е одговорно за овој сегмент?

Идентификација на ризиците

Транспорт

Временски
прилики

Подготвеност
на водичот

Опрема

ПодлогаРизик

Подготвеност
на клиентите
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При анализа на факторите на ризик важна улога имаат 
„историските податоци“, односно информациите за претходони 
случувања, инциденти и несреќи, при реализирање на исти или слични 
програми. Во оваа насока, постоење на колективна база на податоци 
на ниво на туристичкиот сектор (асоцијација на income агенции, 
туристички комори, локална самоуправа...) има особена важност.

Доколку при анализа на ризиците во туристичките 
програми се покаже дека ризиците се мали, треба да се размислува во 
два правци:

1. Лицата кои ја прават анализата немаат доволно искуство во 
процена на ризици и воопшто во управување со ризици.

2. Активноста сама по себе содржи многу низок степен на ризик.

Целта на проценката на ризикот е да се зголеми разбирањето 
на ризиците кои се релевантни за работењето на компанијата. Во овој 
контекст, не е корисно да се испитуваат ризици кои се нереални или 
надвор од границите на услугата, на пример, земјотреси, метеори, 
епидемии или терористички напади.
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Анализата на туристичките програми треба да се прави според 
функционалната структура на секоја програма, која генерално може да се 
подели во овие пет сегменти. Преку ваков вид на “мапирање“ на програмата ќе 
се дојде и до објективна процена на потенцијалните ризици.

Анализа на планираните активности

Различните видови активности во природа со себе носат 
различни видови на ризици и потенцијални несреќи. При анализа на 
активностите треба да се побараат одговори на следниве прашања:

- Кои фактори треба да бидат предмет на анализа од аспект на 
менаџмент со безбедноста и ризиците?

- Кои од овие фактори можат да се контролираат, а кои не можат 
да се контролираат?

- Кои компетенции треба да ги поседуваат водичите?
- Какви компетенции треба да поседуваат клиентите?
- Каква опрема е потребна за безбедно изведување на активноста?

Aнализа на туристичката програма

Анализа на планираните активности

Анализа на клиентите

Анализа на локацијата – областа
каде што се изведуваат активностите

Анализа на метео условите

Анализа на компетенциите на водичите
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Различните активности во авантуристичкиот туризам бараат различен приод 
при креирање на добар risk management план. Ова се однесува на сите сегменти 
– етапи од планирањето на туристичката програма. Различни фактори имаат 
различно влијание врз безбедноста на туристичката програма, зависно од 
нејзиниот карактер.

Улогата на водичите при креирање на програмите во 
авантуристичкиот туризам има големо значење, особено во условите 
кои владеат во македонскиот туризам каде што има сериозен дефицит 
на outdoor искуство помеѓу менаџерскиот кадар во агенциите. Водичите 
треба да бидат активно вклучени при креирањето на политиките 
за работа на агенцијата во делот на управување со ризиците, како 
и да бидат вклучени при анализа на ризиците за секој производ. 
Експертското искуство од соодветната дејност, како и искуство во 
работа со клиенти е од особено значење за креирање квалитетни risk 
management процедури.

Анализа на планираните активности

Каква опрема е потребна
за безбедно изведување на активноста.

Какви компетенции 
треба да поседуваат клиентите?

Кои компетенции
треба да ги поседуваат водичите?

Кои фактори можат
да се контролираат, а кои не можат?

Кои фактори треба да
бидат предмет на анализа?
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Анализа на клиентите
Постојат повеќе фактори кои се однесуваат на клиентите, а 

кои треба да бидат земени во предвид при изготвување на план за 
управување со безбедноста и ризиците. Тие се:

 › Возраста на клиентите.
 › Медицинската историја на клиентите (евентуални здравствени 

проблеми, алергии, диететски навики или потреби и сл).
 › Претходно искуство во дадената област, поединечно, и 

проценка на искуството на групата во целина.
 › Физичката кондиција - подготвеност на клиентите.
 › Менталната и емоционалната состојба на клиентите.
 › Подготвеност за тимска работа и кооперативност во 

активностите на колективот.
 › Останати информации како адреса, осигурување, лице за 

контакт во случај на несреќа и сл.

Скрининг на клиентите пред почетокот на турата е неопходен за 
да се осигура безбедност на поединците и на целата група. Проблем на 
еден член од групата значи проблем за целата група и може да влијае 
врз реализирањето на целата тура. Затоа е неопходно анализирање на 
клиентите пред почетокот на турата. Особено е важно да се извршат 
горе наведените анализи за да се добие комплетната претстава за тоа 
какви се карактеристиките на групата во целина и колкав е капацитетот 
на групата за соочување и надминување на вонредни ситуации. Покрај 
анализите пред почетокот на турата, водичот е должен за време на 
турата да ја следи состојбата во групата, посебно да обрне внимание 
на нивото на замор и емотивната состојба на клиентите.
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А н а л и з а т а 
на клиентите не 
смее да се сведе на 
груба аритметичка 
или шематска 
анализа. Многу од 
факторите имаат 
релативно значење 
како што се возраст, 
пол, културни 
обичаи и слично. 
Од друга страна, 
одредени фактори 
се деликатни за 
процена. Претходно 
искуство во работа 
со клиенти во 
с о о д в е т н а т а 
спортска – outdoor 
– активност има 
големо значење и ова 
е уште еден сегмент 

каде што добрата едукација и правилното претходно искуство на водичите 
има големо значење за креирање безбедни и квалитетни тури.

Локација

Локацијата или локациите каде што се изведуваат активностите 
во природа исто така имаат важна улога за целокупната безбедност 
на програмата. Во контекст на локацијата треба да се земе во предвид 
следново:

 › Колку време (патување) е потребно за да се стигне до 
локацијата - местото каде што се изведуваат активностите.

 › Каков тип на превоз се користи и анализа на ризиците што тој 
ги носи со себе.

 › Каква е пристапноста до местото каде што се изведуваат 
активностите (ова е важно за правилно организирање на 
спасувањето и укажувањето помош).

Анализа на планираните активности

Информации за адреса,
осигурување, лице за контакт

Подготвеност за тимска работа

Ментална и емоционална состојба

Физичка кондиција

Претходно искуство

Медицинска историја

Возраст
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Општо правило е дека е потребно компетентно познавање на локациите каде 
што се изведуваат активностите кои се дел од туристичката програма. При 
анализа на локациите треба да се разработат неколку можни „сценарија“ 
за текот на турата - опција на посакуван тек на турата, опција за во лоши 
временски услови, како и опции при повреди на членови во групата.

Во контекст на пристапноста на теренот треба да се напомене 
дека при изведување активности во оддалечени и потешко достапни 
предели, нивото на тежинска активност треба да биде пониско од 
тоа што клиентите можат да го реализираат со цел да се намалат 
можностите за несреќа.

Временски прилики

Временските прилики имаат огромно значење за успешно 
и безбедно изведување на активностите на отворено. Анализа на 
временската прогноза е неопходна, како и обученост за правилно 
толкување на метео информациите кои се достапни на големиот број 
интернет страни. Во денешно време речиси и да нема место на земјата 
кое што не е опфатено со податоци за временската прогноза, меѓутоа 
правилното толкување на податоците во контекст на планираната 
активност има одлучувачко значење за безбедноста на турата.

Анализа на локацијата

Колку време (патување) е потребно за да се стигне до локацијата

Каков тип на превоз се користи и анализа на ризиците што тој ги носи со себе

Каква е пристапноста до местото каде што се изведуваат активностите
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Консултирање за временска прогноза е нешто што задолжително треба да 
се направи при планирањето на тура во авантуристичкиот туризам. При тоа 
познавањето на основите на метеорологијата има клучно значење за правилна 
интерпретација на податоците.

Сите анализи што се прават за способностите на поединците или 
за групата во целина, треба да се прават во сооднос со временските 
прилики. Така на пример физичките способности за совладување 
одреден физички напор треба да се набљудуваат во контекст на 
временските прилики при кој што е потребен тој напор. Или пак 
одредени физички параметри во природа треба да бидат анализирани 
во контекст на условите кои владеат за време на изведување на 
активноста. Така на пример искачувањето на врвот Љуботен на Шар 
Планина значително се разликува во летни и зимски услови, во услови 
на добра или лоша видливост, во услови со или без врнежи.

Анализа на метео информации
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Анализа на компетенциите на водичите

Водичите имаат централно место при спроведување на 
програмите во авантуристичкиот туризам. Водичот е едновремено 
туристички работник, експерт за дадената активност, менаџер на група, 
тренер и сл.

Компетенциите на водичот имаат централно место и при 
поставување на безбеден систем за реализирање на програмите во 
авантуристичкиот туризам. Компетенциите на водичите се исклучително 
важни за креирање безбедни тури и квалитетни туристички програми. 
Соодветна обука со примена на меѓународни стандарди и искуство во 
работа со клиенти во туризмот се бескомпромисен услов за квалитет 
и безбедност. Последиците од несоодветни компетенции на водичите 
паѓаат на терет на целата дестинација. Спротивно, квалитетно обучени 
и компетентни водичи се силни промотори на авантуристичкиот 
туризам и позитивната слика за одредена дестинација.

При тоа најважни се три работи:

1. Како е обучен водичот, по кој стандард? Дали обуката е 
спроведена според меѓународен стандард за професионални 
водичи за дадената активност или пак според локален 
стандард со многу импровизации? 

2. Кој и како ја контролира работата на водичот, односно дали 
се применуваат  меѓународно прифатените стандарди за 
работа во соодветната област.

3. Дали постојат процедури за безбедност на ниво на 
туристичката агенција и дали тие процедури се применуваат? 
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Квалитетен приод при изборот на водичите и нивните квалификации 
е предуслов за создавање квалитетен туристички производ. Игнорирање 
на имплементацијата на меѓународните стандарди за работа во 
активниот туризам е одраз на лош менаџмент со генералниот квалитет 
на туристичкиот производ, што води кон деградација на вредноста на 
производот, но претставува и закана за целиот селективен облик на 
туристичка активност и за дестинацијата ве целост.

Помеѓу компетенциите на водичите се издвојуваат неколку:

- Експертско познавање на спортската активност.
- Високо ниво на обученост за прва помош и спасување.
- Способност за лидерство и менаџирање со динамиката на група.
- Познавање на динамиката на инцидентите и познавање на 

материјата за менаџмент со безбедноста и ризиците во туризмот.
- Разбирање на философијата на авантуристичкиот туризам.

Анализа на компетенциите на водичите

Дали постојат процедури за безбедност на ниво на
туристичка агенција и дали тие процедури водичот ги познава

Кој и како ја контролира работата на водичот

Стандардот по кој што е обучен водичот
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Компетенциите на водичите не може да бидат предмет на субјективна анализа, 
туку треба да се следат меѓународните стандарди. Ценовниот пристап кој 
секако е важен во деловното работење на една компанија, не смее да биде 
одлучувачки фактор при создавање на политика за работа во компанијата.

Какви ќе бидат ефектите од соодветното или несоодветното 
водство за време на турата во голема мерка влијае нивото на 
подготвеност и искуството на клиентите. Добро подготвени и искусни 
клиенти можат во голема мера да го компензираат незнаењето или 
неискуството на водичот, од аспект на безбедноста на турата. Од 
друга страна некомпетентен водич во комбинација со неискусни 
или недоволно подготвени клиенти претставува сериозна закана 
за безбедноста на групата. Тоа е исто така закана и за успешно 
реализирање на туристичкиот производ, што е всушност главната 
поента на патувањето и на сите активности што се превземаат во насока 
на управ    ње со безбедноста и ризиците.

Компетенции на водичот

Експертско познавање на спортската активност

Обученост за прва помош и спасување

Способност за лидерство и управување со динамиката на групата

Познавање на природата на инцидентите

Обученост за управување со безбедност и ризици

Разбирање на философијата на авантуристичкиот туризам



  Прирачник за управување со ризиците во авантуристичкиот туризам

36

Меѓутоа генералниот впечаток за туристичкиот производ 
во целина при некомпетентни водичи е крајно деструктивен за 
производот, за агенцијата и за дестинацијата во целост.

Сериозна опасност за безбедноста на клиентите и турата во 
целина доаѓа од таканаречените волонтерски водичи кои немаат 
соодветна обука ниту контрола во работењето, ниту пак нивната 
активност може да се стави во некаков контекст. Потребно е високо 
ниво на индивидуална и општествена свест, како и вистинска желба 
за креирање туризам според светските стандарди за имплементирање 
меѓународно докажани системи кои обезбедуваат квалитетно 
испорачување на туристичките производи и гарантираат високо ниво 
на безбедност. Секоја импровизација во оваа смисла и примена на 
недокажани системи може да остави катастрофални последици не 
само врз авантурстичкиот туризам во дестинацијата, туку и го руинира 
имиџот на целиот дестинациски простор.

Покрај соодветно образование, искуството на водичот има 
важна улога за квалитетно и безбедно спроведување на одреден 
туристички пакет. При изборот на водичи за одредени тури треба да се 
зема во предвид и искуството, особено ако станува збор за специфична 
категорија клиенти како што се помалку искусни клиенти, физички 
помалку подготвени или клиенти на постара возраст. За правилно 
воведување на водичите во работната проблематика на водењето во 
авантуристичкиот туризам од големо значење е приодот на агенциите 
кон правилната едукација на водичите, примена на меѓународните 
стандарди и соодветно воведување на новите водичи во работниот 
процес.

Во современиот авантуристички туризам педагошките квалитети 
на водичот имаат големо значење за безбедноста на турата. Со 
сè поголемата популаризација на авантуристичките активности се 
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зголемува бројот на партиципиенти кои немаат ниту соодветна 
обука, ниту искуство, а многу често ги немаат и потребните физички 
предуслови. Во вакви ситуации водичот има етичка обврска да ги 
воведе клиентите во дејноста и тренажните активности да бидат 
анализирани како дел од реализирањето на целокупната програма.

Така на пример би било крајно непрофесионално од страна на 
водичот и агенцијата која што е организатор на патувањето, да прифати 
барање од клиенти за искачување на веќе споменатиот врв Љуботен 
во зимски услови, доколку клиентите немаат обука за движење на 
планина во зимски услови. Во вакви ситуации етички и безбедносно е 
нужно да им се укаже на клиентите за потребата од соодветна обука и 
опрема, која секако може да се вклучи како дел од целокупната понуда 
- програма, па на крајот сето да испадне во корист и за агенцијата и за 
водичот.

За да може водичот квалитетно да ја врши својата улога во 
авантуристичкиот туризам потребна е активна улога на неколку 
субјекти. Тоа се:

 › Туристичката агенција.
 › Државните институции.
 › Организацијата/организациите кои се надлежни за обука или 

за работењето на водичите од одредена дејност.
Особено важна улога имаат организациите на водичите. Тие 

заедно со туристичките агенции треба да се грижат за:
 › Да водат редовна евиденција за активноста на водичите.
 › Да вршат континуирана процена на нивните компетенции и 

да детектираат потреби за одредени дополнителни обуки.
 › Да се грижат за спроведување на обуки и дообуки за водичите.
 › Да придонесуваат за издавање на прирачници и друга 

стручна и референтна литература која е од особена корист за 
водичите.
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Покрај вршење на горе наведените анализи потребно е да се 
превземат и следниве активности:

 › Да се обезбедат сите потребни информации за турата и да 
бидат доставени до клиентите.

 › Турата да биде детално испланирана и клиентите да бидат 
запознати со планот за турата.

 › Во рамки на можностите да се изврши соодветна едукација 
на клиентите за активностите што ќе бидат превземени, како 
и нивно запознавање со најважните процедури и постапки за 
вонредни ситуации.

 › Водење редовна евиденција за турите.
Во продолжение ќе биде објаснета секоја од горе наведените 

постапки.

Информации за турата
Клиентите треба да бидат информирани пред почетокот на 

турата за следниве работи:
 › Видот на активноста, локацијата каде што ќе се изведува, 

времетраење на активноста.
 › Потребното ниво на вештини и физичка подготвеност 

која се бара од нив за да можат успешно и безбедно да ја 
реализираат турата.

 › Потребната опрема.
 › Политиките за работа во соодветниот селективен облик 

на туризмот, политиките на работа на агенцијата, поважни 
одредби од правилникот за работа на водичите.

 › Документи - материјали во печатена форма со чие што 
потпишување клиентите потврдуваат дека се запознати 
со спецификите на турата и ги прифаќаат потенцијалните 
ризици.
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Соодветно планирање на турата
Правилно планирање на турата е неопходно за безбедно 

оперирање со програмата. При тоа особено внимание треба да се 
обрне на:

 › Патеката - линијата за движење (рутата).
 › Временската прогноза.
 › Потребната опрема.
 › План за патувањето - турата.
 › Дефинирање на надлежностите на секој од субјектите во 

патувањето (водичот, возачот, агенцијата, клиентите).
 › Изработка на протокол за вонредни ситуации (кој би требало 

да биде дел од планот за управување со безбедноста и 
ризиците за време на турата).

Обука на клиентите
За време на турата не треба да се обрне внимание само на 

техничките аспекти од обуката на клиентите. Покрај обуката за 
соодвентата дејност, водичот треба да се грижи и за:

 › Соодветно информирање до степен на примена на 
информациите, за потребните постапки во случај на несреќа 
(лична или на друг член од групата).

 › Процедурите за делување во вонредни ситуации што ги 
практикува агенцијата.

 › Запознавање со околностите за укажување помош и 
спасување од страна на надлежните институции.

Процедури за работа
Секоја туристичка агенција и организација на водичи треба да 

имаат усвоено процедури за работа. Процедурите за работа треба 
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да бидат јасни и прецизни и да се однесуваат конкретно за одредени 
дејности и тури. Обука на водичите за примена на процедурите за 
работа е од големо значење за превенирање на несреќите и правилно 
делување во случај на несреќа. Процедурите за работа треба да бидат 
опфатени во планот за управување со безбедноста и ризиците за време 
на турата.

Водење редовна и прецизна евиденција
Секоја реализирана тура треба да биде соодветно евидентирана 

во документацијата на агенцијата и во личното досие на водичот. 
Доколку за време на турата се случи несреќа или турата се одвивала 
во вонредни или неочекувани околности, овие информации треба да 
бидат соодветно забележани. Дел од евиденцијата на информациите 
претставува и извештајот за несреќа кој задолжително треба да се 
пополни во случај на несреќа. Собраните и анализирани информации 
имаат огромно значење за подобро управување со безбедноста и 
справување со ризиците во иднина.

Дефинирање на обемот на ангажман на водичот
Правилна проценка и дефинирање на обемот на ангажираност 

на водичот е предуслов за формирање коректни професионални 
релации помеѓу водичот и агенцијата, како и за стимулативен однос 
кон добиените ангажмани. При дефинирање на обемот на ангажман 
на водичот треба да се земе во предвид времето што е потребно за 
соодветна подготовка на турата, како и времето и ангажманот по 
завршување на турата за изготвување на извештаите.

Ваквиот пристап е важен пред сè од деловен аспект, а секако 
не е занемарлив ни економскиот момент, меѓутоа доколку се гледа 
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долгорочно, тоа ќе обезбеди одржливост на туристичкиот производ, 
мотивација на водичите да се занимаваат со дејноста, а агенциите ќе 
располагаат со капацитети за креирање и реализирање на квалитетни 
програми.

Реалното времетраење на ангажманот на водичот не смее да се сведе само на 
деновите поминати “на терен“ туку треба да се земат во предвид и обврските 
за подготовка на турата, како и извештаите по завршувањето на турата.

Организациско и практично времетраење на турата

Подготовката е
дел од турата

Реално дефинирање
на обемот на ангажман

на водичот

Изработка на
завршните извештаи

се дел од турата
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СТАНДАРДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ 
ЗА УПРАВУВАЊЕ НА РИЗИЦИТЕ ВО 
АВАНТУРИСТИЧКИОТ ТУРИЗАМ

Планот за стандардни оперативни процедури се изработува по 
завршување на анализата на очекуваните ризици при планираните 
туристички производи. 

Стандардните оперативни процедури (SOP – Standard oper-
ating procedures) претставуваат систем на постапки, воспоставени 
процедури на ниво на компанијата, кои се применуваат за подобро 
организирање на турите, како и процедури кои се применуваат при 
вонредни ситуации.

Постапките за делување, процедурите за вонредни ситуации, 
најчесто се интегрираат во засебен документ – План за вонредни 
ситуации (Contingency plan) кој се изработува за секоја тура - производ 
пооделно.

Во ова поглавје ќе го разгледаме креирањето на стандардните 
оперативни процедури на ниво на туристичка агенција, а на крајот ќе 
бидат изнесени и одредени препораки во врска со ваквото планирање, 
кои може да бидат од корист за водичите во авантуристичкиот туризам.

Основна цел на планот за стандардни оперативни процедури 
е ракување (handling) со ризиците. Ракувањето со ризиците треба да 
опфати:

1. Анализа, процена и проекција на можните ризици.

2. Креирање промени во работењето на агенцијата или 
конкретниот производ со цел да се отстрани или намали 
ризикот.

3. Превземање мерки за намалување на веројатноста или 
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сериозноста на можните инциденти.

4. Ставање во функција на опции за споделување на ризикот со 
други партии (осигурување, служби за спасување, надлежни 
институции од државен или локален карактер).

5. Писмена одлука за прифаќање на ризикот (се однесува на 
ризиците од жолта зона).

6. Документи, планови и листи за проверка.

При ракувањето со ризици листата на приоритети треба 
да биде:

Препораките изнесени во горната табела се таканаречените АБВГ 
постапки.

Избегнување

Контрола

А
Елиминирање на ризикот со промена на 
работењето на компанијата или прекинување на 
делот од услугата што содржи ризик

Да се направат промени за да се намали 
сериозноста или веројатноста, односно да се 
изработат правилници за работа и обука на 
персоналот

Б

Да се истакне и објасни ризикот со ознаки и 
упатства

ОбјаснувањеВ

ЗаштитаГ
Да се обезбеди опрема за безбедност и заштитна 
облека за учесниците 
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Документот за стандардни оперативни процедури во основа претставува 
систем на работни процедури кои имаат за цел елиминирање на ризиците или 
минимизирање на негативните последици. Како што е наведено во претходното 
поглавје, СОП документот треба да содржи пет структурни елементи кои 
се однесуваат на активноста, како и систем на процедури за работа во 
компанијата.

Планот за изработка на стандардните оперативни процедури 
треба да биде обврска на еден вработен (соработник, консултант) во 
агенцијата, кој потоа, зависно од потребите, ќе ги дистрибуира обврските 
до останатите членови на тимот. Креирање туристички работници 
обучени за управување со ризиците е важен дел од подготовката на 
туристичките производи во авантуристичкиот туризам. Секако тоа 
бара време и инвестиции, но ефектот во квалитетот на производите, 
особено ако се гледа од аспект на превенирање на можни проблеми 
за компанијата, ќе биде исплатлив.

Целта на СОП (стандардни оперативни процедури) документот 

Анализа на туристичката програма

Анализа на планираните активности

Анализа на клиентите

Анализа на локацијата – областа каде што се изведуваат активностите

Анализа на метео приликите

Анализа на компетенциите на водичите



  Прирачник за управување со ризиците во авантуристичкиот туризам

46

е креирање на збир на правила за работни процедури, кој е делумно 
изграден врз резултатите од процената на ризикот. Целта на овие 
правила е, меѓу другото, да ги намали ризиците кои можат да се 
појават, преку нивна процена и колку што е можно да ја намалат 
штетната последица. 

Во суштина СОП документот се состои од работни процедури 
кои се насочени кон воспоставување алгоритам чија цел е подготвено 
справување на компанијата со ризиците.

Во правилата за работни процедури треба да биде опфатено:

Образованието и претходното искуство на вработените. 
Во правилата за работни процедури треба да се појават критериуми 
за образование, обука и искуство на вработените. Овие критериуми 
делумно произлегуваат од опасностите кои се евидентирани при 
проценката на ризикот.

Работните процедури 
треба да бидат прецизни, 
јасни и едноставни 
за следење, за да ја 
остварат својата цел – 
симплифицирани и 
автоматизирани процедури 
за работа.

Процедури за работа

Процедурите за работа треба да бидат:

Јасни и прецизни 

Да се однесуваат конкретно за 
одредени дејности и тури

Процедурите за работа се дел од 
безбедносниот план

Водичите мора одлично да ги познаваат 
процедурите за работа и процедурите за 

вонредни ситуации.
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Опрема. Во правилата за постапки за работа, треба да се воведе 
регистар со детали за опремата што компанијата треба да ја поседува 
за да ги обезбеди своите услуги, а која мора да биде при рака во случај 
на несреќа. Така, проценката на ризикот ни помага да составиме листа 
на опрема.

Листи за проверка (Check lists). Процедурите за работа треба да 
содржат список на опрема за кој што персоналот треба да ја провери 
пред почетокот на турата. Списокот на опрема треба да биде усогласен 
според реалните потреби на активноста и прилагоден со условите во 
кои што се изведува активноста (пр. опрема за летен hiking се разликува 
од опремата за hiking во зимски услови).

Соодветен таканаречен коефициент на персонал / клиент. За 
да се осигури безбедноста на клиентите и вработените, важно е да 
се дефинираат критериумите за ова. Како пример може да се земе 
одредбата од правилникот за работа на Македонската асоцијација на 
интернационални водичи во планина, според кој еден водич може да 
води најмногу 12 клиенти при hiking тури во летни услови.

Избор на маршрута за патување. Овој дел од СОП документот 
утврдува постапки за тоа дали, кога и како е прифатливо да се одвои од 
претходно планираната рута, ако тоа станува неопходно.

Правилата за постапките за работа се, всушност, добри инструменти 
за користење во обезбедувањето квалитетна услуга. Овде е неопходно 
да се вметнат дополнителни елементи како што е листа на опрема 
која што пред почетокот на патувањето им се доставува на клиентите, 
а истата треба да биде објавена и на веб страната на компанијата. 
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Клиентите треба да се поттикнуваат да се запознаат со истата пред да 
започне турата. 

С О П 
д о к у м е н т о т 
во себе опфаќа 
неколку групи 
на постапки 
што треба да 
се превземат 
како дел од 
стандардната 
подготовка за 
тура. Важен 
дел од овие 
постапки е 
информирањето 
на клиентите 
и благовремена 

дистрибуција на неопходните информации како што се списоци за опрема, 
информации за временските прилики, check lists за алергии и лекови, услови за 
патување, потребна физичка подготвеност и слично.

Во принцип, може да се каже дека процедурите за работа ги 
обезбедуваат сите важни фактори кои мора да се разгледаат пред да се 
започне турата, како и за времетраење на истата. Сето ова ја подобрува 
услугата и безбедноста, а го подобрува и позитивното искуство на клиентите. 
Правилата за процедурите за работа, исто така, треба да утврдат кои 
квалификации компанијата ги бара од својот персонал и водичите за секој 
од производите што ги оперира. Несреќите и незгодите може да се покажат 
многу скапи за компанијата и може да доведат до сериозни финансиски 
проблеми, па дури и до банкрот. Затоа, императив е да се води голема грижа 
при подготовката на секој аспект од турата.

Активности што треба да се превземат

Информации за турата проследени до клиентите

Соодветно планирање на турата

Обука на клиентите

Процедури за работа

Водење редовна и прецизна евиденција
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Како што беше и претходно кажано информирањето на клиентите 
е важен дел од планот за превенирање на ризиците. Клиентите треба 
навремено да бидат информирани за деталите на патувањето, со 
посебен акцент на активностите кои ќе се изведуваат за време на 
авантуристичката активност.

Прегледот на информациите што треба да бидат дистрибуирани 
до клиентите е даден во следните прегледи:

Информирањето на 
клиентите е стандардна 
постапка во туризмот, а во 
авантуристичкиот туризам 
има многу поголема „тежина“. 
Правилното информирање на 
клиентите не претставува само 
превентива од правни последици 
за агенцијата, туку е подготовка за 
квалитетен туристички производ 
и задоволни клиенти, бидејќи, 
задоволството на потрошувачите 
– клиентите, како и во секој 
бизнис, треба да биде основен 
императив и во туризмот.

Информации за турата

1. Видот на активноста

2. Потребното ниво на вештини 
и физичка подготвеност која се 
бара од нив за да можат 
успешно и безбедно да ја 

реализираат турата.

3. Потребната опрема.

4. Политиките за работа во 
соодветниот селективен облик 
на туризмот, политиките на 
работа на агенцијата, поважни 
одредби од правилникот за 

работа на водичите.

5. Документи - материјали во 
печатена форма со чие што 
потпишување клиентите 
потврдуваат дека се запознати 
со спецификите на турата и ги 
прифаќаат потенцијалните 

ризици.
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СОП документот треба таксативно да опфаќа пет различни категории 
на фактори кои имаат влијание врз безбедноста на турата. За секоја од 
категориите се изработуваат мини чек листи со помош на кои се врши брза 
проверка на постапките што треба да бидат превземени.

Симплифициран менаџмент план би требало да изгледа вака:

Најдобро е СОП планот да се изработува во Excel и во секоја 
од колоните да се внесуваат соодветните податоци, релевантни со 
очекуваните – проценети ризици. 

Анализа на планираните активности

Каква опрема е потребна за безбедно изведување на активноста?

Какви компетенции треба да поседуваат клиентите?

Кои компетенции треба да ги поседуваат водичите?

Кои фактори можат да се контролираат, а кои не можат?

Кои фактори треба да бидат предмет на анализа?

Ризик 1

Ризик

Ризик 2

Ризик 3

Ризик 4

...

Опис
на ризикот Последицата Тежина на

ризикотВеројатност Мерки
Фактори
кои што

можат да
се контролираат
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Суштината на планот се состои во:

1. Препознавање на ризиците.

2. Препознавање на факторите што можат да се контролираат.

3. Предвидените последици од ризиците.

4. Мерките што се планирани за превенција, елиминирање или 
минимизирање на секој од регистрираните ризици.
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ПЛАН ЗА ДЕЛУВАЊЕ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ
(CONTINGENCY PLAN)

Вонредни се ситуациите во кои спроведувањето на програмата 
значително отстапува од првично воспоставениот план и постојат 
поголеми или помали ризици за спроведување на предвидената 
програма или за безбедноста на клиентите.

Планот за делување во вонредни ситуации (contingency plan) 
треба да претставува алгоритам кој е усвоен од страна на вработените 
во компанијата, водичите и надворешните добавувачи (превозници, 
сместување, храна, дополнителни услуги...). Овој план e основниот 
образец според кој што се извршуваат постапките при вонредна 
ситуација.

Пред да навлеземе во опис на планот за делување во вонредни 
ситуации, да објасниме неколку поими во врска со овие ситуации.

Генерално се разликуваат два вида вонредни ситуации:

Вонредни ситуаци за турата

Критична ситуација

Сложени ситуации при 
коишто секое решение е 
тешко и од голема важност 
за самата ситуација.

Екстремна ситуација

Ситуации со висок степен 
на ризик чии што 
последици можат да бидат 
со сериозен или фатален 
исход.
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Основната разлика помеѓу вонредна и екстремна ситуација е во 
следново:

1. Степенот на ризик.

2. Можните консеквенци.

3. Можноста за контролирање на ситуацијата.

4. Начинот на кој што се справуваме со ситуацијата.

За да се изработи адекватен план за делување во вонредни 
ситуации потребно е да се знаат некои основни податоци за човековата 
физиологија и начинот на кој што човекот реагира на стресни дразби. 

Кај секоја вонредна ситуација се разликуваат три фази, според 
физиолошките реакции во организмот. Тие се:

Случувањата во човековото тело – физиолошките промени за 
време на вонредните ситуации, влијаат врз менталните перформанси 
на луѓето, а со тоа и врз начинот на донесување одлуки и превземање 

Фази во критичната ситуација

1. Фаза на делување на стресорот (опасноста). 
АЛАРМНА реакција - Адреналинска фаза.

(страв)

2. Резистенција на отпорот.
Реакција на борба или бегство.

Превземање на мерки за решавање на ситуацијата.

3. Фаза на исцрпеност.
Емотивна преработка на случувањата.
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одредени постапки. Вонредните физиолошки околности ја потенцираат 
потребата од постоење на алгоритам за автоматизирани постапки.

Централно место во менаџирањето на вонредните ситуации има 
стравот. Тој ги афектира постапките на сите инволвирани во кризната 
ситуација. Од една страна стравот ги лимитира капацитетите на водичот 
на групата, а од друга страна тој внесува дополнителна вознемиреност 
кај останатите членови – клиентите во групата. 

Феноменологијата на стравот е комплексна, посебно во 
современите услови на живеење кога постои речиси масовна употреба 
на анксиолитици, што укажува на сè поизразената инфериорност на 
цивилизацијата да се справува со оваа природна – вродена човекова 
особина.

Основната алатка што ќе овозможи правилно менаџирање на 
вонредните ситуации е планот за вонредни ситуации (contingency plan) 
и соодветниот тренинг на персоналот кој е вклучен во туристичката 
активност. Тренингот на персоналот (водичи, дежурни во агенцијата, 
логистика...) за делување во вонредни околности треба да биде на 
високо ниво со усвоени вештини до степен на автоматизација. Добро 
испланирани постапки и врвен тренинг на вработените во агенциите се 
најважните алатки за успешно менаџирање на вонредните ситуации.

Да ги разгледаме поединечните фази низ кои што минуваат 
луѓето кои се дел од критична или екстремна ситуација.
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Првата фаза е „алармна реакција“. Накратко таа изгледа вака:

Крајниот ефект од делувањето на стресорите е активнирање на физиолошките 
механизми на стравот. Познавањето на овој синџир на реакции помага за 
подобра самоконтрола, а со тоа и за контрола на групата.

Втората фаза е така наречената фаза на „Резистенција на отпорот“ 
која шематски прикажано изгледа вака:

Алармна реакција

Делување на стресорот

Стануваме свесни за новонастанатата ситуација

Адреналин

Страв

Резистенција на отпорот

Страв

“Борба или бегство“

Превземање мерки
за решавање на ситуацијата

Адреналин
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Најважно за оваа фаза е моментот на „Борба или бегство“, 
што во основа претставува инстинктивна реакција присутна и кај 
животните. Еволутивното значење на оваа реакција е да го подготви 
човекот (животното) за борба или за бегство, зависно од процената на 
ситуацијата, што во елементарни услови на преживување што постоеле 
низ еволутивната историја му овозможувала на човекот подобри шанси 
за преживување преку мобилизирање на физиолошките процеси во 
организмот.

Во современите услови на живеење, посебно во контекст на 
проблемот што го анализираме, потребно е да се трансформира оваа 
нагонска реакција во свесно контролирани постапки насочени кон 
подобро решавање на вонредната ситуација. Квалитетен тренинг 
на водичите во авантуристичкиот туризам е исклучително важен за 
целисходни реакции за време на оваа фаза.

Последната фаза од вонредните, критични или екстремни 
ситуации, е фазата на исцрпеност која што е физиолошка последица 
на процесите кои се одвивале во организмот во претходните две фази.

Накратко прикажана, оваа фаза изгледа:

Последната фаза 
низ која што 
минуваат учесниците 
во вонредните 
ситуации е фазата на 
исцрпеност. За неа се 
карактеристични два 
момента – исцрпеност 
и емотивно 
преживување на 
настаните. Овие два 
моменти треба да 
бидат препознати од 
страна на учесниците 
– водичите и правилно 

да бидат менаџирани.

Фаза на исцрпеност

Трошење на
енергетските резерви

Исцрпеност

Емотивна преработка
на случувањата

Хормони

Мускулни 
контракции

Интензивирана работа
на внатрешните органи

Зголемена активност
на нервниот систем
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За да се управува вонредната ситуација во интерес на максимално 
можна безбедност на клиентите, примарно е водичот на групата да 
може да воспостави контрола врз себе, а дури потоа да воспостави 
контрола врз групата.

Накратко опишан редоследот на активности и воспоставување 
контрола во вонредна ситуација изгледа според фазите – етапите прикажани 
на илустрацијата. Не може да се воспостави менаџмент врз групата доколку не 
се воспостави контрола врз “самиот себе“.

Клучниот момент при „self management” – от во вонредните 
ситуации е справувањето со стравот. Со правилни постапки кои се 
резултат на соодветен тренинг и секако други фактори, како што се 
карактерни особености, темперамент, физиологија и слично, стравот 
може да се искористи како “погонска енергија“ за мобилизирање 
во насока на конструктивни постапки за решавање на критичната 
ситуација. Правилното менаџирање на процесите „внатре во нас“ 
овозможува стравот да биде мобилизирачки наместо парализирачки.

Управување со критичните
и екстремните ситуации

Управување со себе

Управување со колегите
и неформалниот лидер

Управување со групата
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Можеме да резимираме дека зависно од квалитетот и степенот 
на тренинг, нормално без занемарување на физиолошките и 
психолошките карактеристики на една личност, стресорите може да се 
контролираат и да се воспостави контрола врз групата. Специјализиран 
тренинг за self management е од голема корист за најекспонираниот 
персонал во туристичките агенции – водичите.

Менаџирање со себе

Стравот

Најважно е да се контролира потребата да се избега

Зона на парализираност

Паника
 

Ужас

Страв

Зона на продуктивност

Вознемиреност 

Загриженост

Менаџирање со себе

Стресот

Алгоритам

Нарушување на контролата
врз ситуација и

нарушена адаптација

1. Зачувување на
контролата врз ситуација и 
2. Зачувана адаптација
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Постоење на стандардизирани процедури на ниво на туристичката 
агенција е важен предуслов за канализирано делување во вонредни 
ситуации. Од следната илустрација може да се види дека постоење на 
воспоставен алгоритам на постапки е најважниот фактор врз кој што 
„најлесно“ може да се делува. 

Додека првите два фактора се зависни од безусловни реакции, 
главно зависни од вродени механизми, алгоритамот на постапки е 
нешто на кое што можеме максимално да делуваме и со тоа значително 
да ја зголемиме безбедноста на туристичките програми.

Сега доаѓаме до заклучокот дека квалитетен план за вонредни 
ситуации – contingency plan е од особена важност за безбедно 
справување со критични и екстремни ситуации, како и за креирање 
квалитетни туристички производи.

Што треба да содржи планот за вонредни ситуации?
Како што велат авторите на прирачникот за менаџирање со 

ризиците наменет за туристички агенции (Vakinn, 2013) би било 

Фактори кои го појачуваат стресот

НЕОЧЕКУВАНОСТ НА СИТУАЦИЈАТА

НЕВОЗМОЖНОСТ ЗА КОНТРОЛА НА СИТУАЦИЈАТА

НЕДОСТАТОК НА АЛГОРИТАМ ЗА РЕАГИРАЊЕ
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поправилно да се каже „планови за непредвидени ситуации», во 
множина, бидејќи може да се претпостави дека секоја компанија ќе има 
повеќе од еден план, иако тие во голема мера ќе бидат многу слични. 
Секој производ бара за себе специфичен план за вонредни ситуации.

.
Планот за вонредни ситуации суштински не е ништо повеќе од 

инструкции за тоа како вработените треба да одговорат во случај на 
незгоди или несакани инциденти.

Без оглед на инцидентот, добар план за безбедност би 
можел да ги спречи понатамошните несреќи и во најмала рака, да ги 
минимизира последиците. Планот за непредвидени ситуации, исто 
така, игра важна улога во наставата и обуката на вработените кои мора 

Повикување помош

Организирање
медицински прифат

Инцидент репорт

Поуки за
надградба на системот

Решавање на
проблемот in situ

Менаџирање на инцидентот Менаџирање на групата

Инцидент

Безбедност на групата

Вклучување на групата
во решавањето на проблемот

Транспорт на групата

Пост инцидентен
третман на групата

Превенција на
паника во групата
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да се справат со секоја ситуација што може да се појави. Како што е 
изнесено повеќе пати во овој прирачник, посебен акцент во обуката 
треба да се стави на тренингот на водичите.

Планот за непредвидени ситуации е продолжување на 
проценката на ризиците. За секој ризик и секој производ мора да 
има посебен план за вонредни ситуации, и колку е поголем ризикот, 
толку е поважно да се има план за непредвидени ситуации. Ова треба 
да биде јасно и едноставно, а персоналот треба да биде целосно 
запознаен со него. На пример, компанијата за изнајмување на коњи 
има многу различни тури на понуда, а со тоа и многу различни планови 
за непредвидени ситуации. Овие планови понекогаш се слични, иако 
заради спецификите на секоја од турите, тие меѓусебно се разликуваат. 

Во нашите услови на функционирање, кога најголемиот број од 
туристичките агенции немаат планови за вонредни ситуации за своите 
производи – програми, важно е да се објасни дека изработката на еден 
план ги намалува потребното време и напор за изработка на следните 
планови. Ова посебно важи за турите кои меѓусебе се разликуваат 
по обем (број на денови, должина на тура и слично), а имаат слична 
структура. Во ваков случај голем дел од претходно изработениот план 
може да се користи за следниот.

Ако, на пример, имаме две тури од кои едната од два часа, 
а другата од три дена, може да очекуваме дека плановите за овие 
тури ќе се разликуваат малку. Веројатно нема да биде ист делот од 
плановите што се однесува на  повикот за помош или очекуваното 
време на пристигнување на помошта (барем во нашите услови на 
функционирање на спасувањето).

Значаен дел од планот за непредвидени ситуации треба да биде 
лесен за да се состави, барем оној дел што се однесува на производот 
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сам по себе. За други фактори, како што се спасувањето или други 
специјализирани услуги, најдобро е туристичките агенции да побараат 
помош. 

При составувањето на планот за непредвидени ситуации мора 
да се има на ум дека тој треба да биде јасен, едноставен и концизен, 
за да може брзо да се прочита. Планот може да биде поставен како 
текст или како графика. Ако се случи незгода, персоналот, водичите 
пред сè, во рок од неколку секунди, треба да бидат во можност да 
го најдат точниот план за непредвидени ситуации и да продолжат со 
менаџирање на ситуацијата, секој на ниво на своите одговорности и 
компетенции. Меѓутоа, најважниот дел е претходно да се практикуваат 
одговорите.

На сите вработени во компанијата и надворешните соработници 
мора да им биде јасно како реагира агенцијата на несреќи и незгоди. 
Затоа, од особена важност е да има неколку лица во компанијата кои 

Управување со ситуацијата

На терен (in situ)

Институции (полиција, амбасади, брза помош...)

Клиенти

Персонал во агенцијата

Јавност
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имаат соодветен risk management тренинг и да знаат „што, кога и 
како“ треба да се превземе.

Во поголемите компании за авантуристички туризам во светот, 
се креираат групи за одговор составени од членови на персоналот, 
а понекогаш и од надворешни соработници. Кај нас, оваа задача 
би ја вршеле менаџерите на компаниите или лице назначено од 
менаџментот, за вршење на овие активности. Лицето кое што ќе биде 
задолжено за управување со вонредните ситуации треба да биде 
подготвено да одговори на следново:

 › Комуникација со медиумите
 › Комуникација со полицијата
 › Комуникација со членовите на семејството, патниците и 

персоналот
 › Промени во маршрутата на групата, на пример, ако групата 

или дел од неа сака да се врати дома пред предвиденото
 › Комуникација со амбасади
 › Пренесување на информации до други лица - персонал во 

агенцијата и надворешни соработници чие што инволвирање 
во ситуацијата е од особена важност.

Комуникација

Промени во итинерерот

Комуникација
со амбасади

Персонал во агенцијата

Медиуми

Комуникација

Полиција

Роднини
и членови на група
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Кога се случуваат ситуации како што се несреќи, важно е да се 
дејствува брзо и за тоа да се случи планот на непредвидени ситуации 
и комуникациските патеки мора да бидат јасни. Затоа е препорачливо 
предвремено да се направи план со јасни инструкции за секој од 
вработените. 

Подолу е пример за линии на комуникацијата внатре во 
агенцијата

Препорачливо е да се чува планот за вонредни ситуации, па дури 
и целиот план за проценка и менаџирање со ризикот, во пригодни 
датотеки кои ќе им бидат на дофат на персоналот кога ќе има потреба 
од тоа. 

Пожелно е овие документи да бидат добро означени и датотеката 
поделена на сегменти според структурните делови на СОП планот и 
планот за вонредни ситуации. Тоа е начин за зачувување на драгоцено 
време кое што не треба да се изгуби во потрага по бараниот план и 
конкретните инструкции. 

Линии на комуникација – модел во развиени компании

Група за одговор

Директор на компанија

Главен водич

Водич на група
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Препорачливо е плановите да бидат во тврда верзија, најдобро 
на ламинирана хартија со симплифициран дизајн што ќе овозможи 
поставување на јасни инструкции на мал простор, како и изработка на 
апликации за телефон каде што планот би бил брзо и лесно достапен. 
Сепак заради ограничувањата што со себе ги носи технологијата, првата 
опција има помали шанси за откажување.

Во продолжение следува шематски приказ на план за вонредни 
ситуации според методологијата на Vakinn (Safety plan for tourism, 
2013).

 
Повикување на екипа

за помош

Менаџирање на ситуацијата
на лице место

Менаџирање на групата
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Комуникација со
инволвирани страни

Комуникација со
инволвирани страни

Инцидент репорт Инцидент репорт

Евалуација Евалуација

Безбедност „на лице место“

План за вонредни ситуации 
contingency plan 

Вид на несреќа 1 Вид на несреќа 2

Информирање според
хиерархиска пирамида

Повикување
на екипа за помош

Одлуки околу
продолжување на турата

Безбедност „на лице место“
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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИНЦИДЕНТИ

Извештајот за инциденти е исто толку важен дел од планот за 
проценка колку што се планот за безбедност и планот за непредвидени 
состојби. Многу е важно да се регистрираат СИТЕ инциденти кои се 
случуваат, без разлика дали луѓето се повредени или не.
Исто така, мора да се регистрираат и инцидентите кои можеле да 
се случат или кои не биле многу сериозни, а со цел повторната 
проценка на тие извештаи да допринесе за подобрување на услугите, 
безбедноста, проценката на ризикот, а особено за подобрување на 
планот за непредвидени состојби.

 Важно е персоналот да го прифати извештајот за инциденти не 
како форма на надзор или метод за пронаоѓање на жртвено јагне, туку 
како можност за компанијата да ги подобри своите фактори за квалитет 
и безбедност. Затоа, неопходно е да се осигураме дека персоналот 
е запознаен добро со целта на извештајот и неговиот состав и да се 
охрабрува да извлече што поголема корист од истиот. Во реалноста, 
подобро е да се пополнат што повеќе извештаи за инциденти отколку 
помалку. Правилно комплетираниот извештај за инциденти и 
правилните процедури што се следат како резултат на ова, може да 
спречат уште посериозни инциденти да се случат во иднина.

 Извештајот за инциденти е еден од најважните документи кои 
вработените во агенцијата треба да го земаат со нив на сите патувања. 
Комплетираниот извештај за инцидентот мора да се предаде што 
е можно поскоро на одговорното лице за факторите за квалитет и 
безбедност на компанијата.
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1. Општи информации

2. Лични податоци, да се пополни формулар за секој поединечно

Сериозност на несреќата:  Несреќа_______ Избегната несреќа_______ Друго_______

Време на инцидентот______________  Пријавен од___________________________ 

Водич на турата__________________

Име на турата____________________

Локација на инцидентот_______________GPS координати: N_________ E_________

Опис на инцидентот:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Акција што ја презема водичот за решавање на инцидентот:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Име на патникот__________________ Телефон____________Email_______________

Опис на повредата_______________________________________________________
_______________________________________________________________________

                   Ве молиме обележете на фигурите каде настанала повредата 
                                                                                                          

Дали повредениот е префрлен во болница?  Да____ Не____ 

Одбиено од страна на повредениот_____________________

Префрлен со амбулантно возило? Да____ Не____ 
Како?________________________

Дали беше повикана полиција? Да ____  Не____

Други спасителни служби, кои?  
____________________________________________
____________________________________________
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3.  Патници

Инструкции за пополнување на извештајот
 Формуларот за пополнување на извештајот за инциденти 
е составен од два дела. На предната страна се пополнуваат сите 
информации што се однесуваат на инцидентот. Тука се пополнуваат три 
дела: општи информации за инцидентот, детали за повреденото лице и 
информации за останатите патници. На задната страна од формуларот 
се пополнуваат детали што се користат за обработка на податоци по 
случувањето на инцидентот; и овие информации се исто толку важни 
како тие на првата страна.  Во продолжение следува упатство за 
пополнување на формуларот.
Општи информации
 › Тежина на инцидентот - Да се напише дали инцидентот е несреќа, 

избегната несреќа или нешто друго, а ако е второто тогаш да се 
даде опис што.

Дали и други патници побараа помош за повреди?  Да ______ Не ______

Дали беше понудена помош за повредата?  Да ______ Не ______

Патници што одбиле помош за повредите____________________________________

Други мерки превземени за помош на патниците_____________________________
_______________________________________________________________________

Сведок на инцидентот:

Име____________________________ Тел_______________ Email:________________
Националност___________________

Име____________________________ Тел_______________ Email:________________
Националност___________________

Име____________________________ Тел_______________ Email:________________
Националност___________________

Име____________________________ Тел_______________ Email:________________
Националност___________________
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 › Време на инцидентот - Да се регистрира датумот и времето на 
инцидентот.

 › Пријавен од - Име на лицето што го пополнува формуларот.

 › Водич - Име на водичот кој е одговорен за патниците.

 › Назив на турата - Кој е насловот на турата.

 › Локација на несреќата - Да се регистрира каде се случил 
инцидентот, да се опише со зборови и да се дадат географските 
координати.

 › Опис на инцидентот - Да се опише како се случил инцидентот, и 
околностите кои довеле до него.

 › Кои мерки се преземени - Да се опише кои мерки ги презел водичот 
на турата веднаш по несреќата.

Лични податоци

 › Име на патникот - Име и презиме на патникот 

 › Телефон и email - Телефонски број од патникот, да се напише 
повикувачкиот број на земјата. 

 › Опис на повредата - Опис на повредата со што е можно повеќе 
детали.

 › Цртеж - Со мали крстови да се обележат повредите на фигурите.

 › Служби за одговор - Да се одговори на прашањата за службите за 
одговор. Ако повредениот е префрлен во болница, да се напише 
со што. Важно е да се забележи и во случај повредениот да одбие 
помош. Исто така да се забележи дали е повикана полиција и дали 
се вклучени и други служби за помош.
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Патници

 › Помош за клиенти - Дали е понудена помош на другите патници; 
дали е прифатена или одбиена.

 › Други мерки - Важно е да се забележи дали се преземени некои 
мерки од страна на патниците.

 › Сведоци - Да се запишат имињата на сведоците на инцидентот. 
Важно е да се запише целото име и презиме, телефонски број, 
повикувачки број, email и националност.

Менаџирање на инцидентот

 › Информирање на директорот - Да се регистрира кој директор и 
од која компанија е известен и во кое време.

 › Осигурителни компании - Ако има оштетување на сопственост или 
ако е повреден некој, мора да бидат известени осигурителните 
компании. Да се забележи дали е ова направено или не.

 › Друго - Да се забележи секоја друга корисна информација што се 
однесува на инцидентот. 

 › Потписи - Да се потпишат лицето што го пополнува формуларот и 
водичот на турата.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, планови и списоци

Преземени мерки - Забележете кои мерки се преземени по инцидентот. 
Дали ризикот е отстранет, намален или дали беа променети правилата 
за процедурите за работа? Накратко наведете, што е направено за да 
се минимизира ризикот за да не се повтори инцидентот.
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УЛОГАТА НА ВОДИЧОТ ПРИ КРЕИРАЊЕ
ПРОИЗВОДИ ВО АВАНТУРИСТИЧКИОТ ТУРИЗАМ

Водичот е централен носител на активностите во авантуристичкиот 
туризам. Ова не го пишувам заради неосновано фаворизирање на 
водичите и креирање некаква нереална проекција за нивната улога во 
авантуристичкиот туризам, туку сакам да апелирам за реален приод 
кон суштината на туристичкиот производ во овој селективен туристички 
облик. 

Водичот е тој кој што е двигател на содржините во туристичкиот 
производ, и тоа е така во сите облици на туризам, меѓутоа во 
авантуристичкиот туризам, водичот, покрај улогата на менаџер на 
групата и претставник на туристичката агенција пред клиентите, има 
улога на инструктор за соодветната дејност и е носител на најголемиот 
дел од одговорноста за безбедноста на клиентите.

Во условите кои што во моментов владеат помеѓу операторите 
во авантуристичкиот туризам во нашата земја, со изразен дефицит на 
искуство за активностите на отворено и отсуство на систематизирана 
обука за управување со ризиците, водичите се клучниот сегмент во 
туристичкиот сектор за разбирање и реално вреднување на важноста 
на управувањето со ризиците. Земајќи го во предвид фактот дека 
поголемиот дел од водичите во авантуристичкиот туризам излегуваат 
од outdoor заедницата, тие веќе имаат одредено искуство со ризици и 
вонредни ситуации. Секако тоа само по себе ни од далеку не е доволно 
за да се обезбеди темелен приод при планирањето на risk manage-
ment, но ова искуство е драгоцено како појдовна основа за надградба 
и усовршување за потребите на туристичкиот сектор кој оперира со 
производи во авантуристичкиот туризам.
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Од друга страна, во случај на вонредна ситуација, водичите се 
тие кои што превземаат најголем дел од „товарот“ на новонастанатата 
ситуација, имаат најголема одговорност и се изложени на најголем 
стрес. Токму затоа тие се едни од најмотивираните за реален пристап 
кон проблемот на управувањето со ризиците.

Местото на 
водичот при креирање 
на новите производи 
во авантуристичкиот 
туризам е прикажано 
на илустрацијата. 
Активно вклучување 
на водичот во сите 
фази од креирањето и 
р е а л и з и р а њ е т о 
на туристичкиот 
производ е од 
и с к л у ч и т е л н а 
важност за креирање 
квалитетен и 
безбеден туристички 
производ.

Со оглед на тоа што водичите имаат важна улога и при креирањето 
на туристичките производи и како познавачи „на теренот“ се вклучени 
при планирањето на новите програми, разбирливо е дека имаат 
важно место и при креирање на правилни политики за управување со 
ризиците.

Во првото поглавје беа изнесени условите што треба да бидат 
задоволени за да се обезбеди потребното ниво на компетенции од 
страна на водичите. Овде ќе се задржиме на улогата на водичот во 
креирањето на безбедни туристички производи.

Првиот предуслов што треба да биде исполнет е водичот да 

Пракса

Водич

Клиенти

Туроператор

Подг
отов

ка

Безбеден
производ
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биде свесен за ризиците што постојат во авантуристичкиот туризам и 
да биде подготвен да ја прифати одговорноста во рамки на неговите 
надлежности.

 
Р и з и к о т 

мора да биде 
ставен во некаков 
„контекст“ и 
да се набљудува 
од аспект на 
безбедност. Во 
суштина сите 
активности што 
се превземаат 
во оваа насока се 
за да се зголеми 
б е з б е д н о с т а . 
С в е с н о с т 
за ризикот, 
прифаќање и 
о д г о в о р н о с т 
за истиот, 
се неопходни 
предуслови за 
квалитетен приод 

кон проблемот

.

За да може водичот да „одговори на задачата“ во поглед 
нa комплетното реализирање на туристичката програма што му е 
доделена, а со тоа и во делот на управувањето со ризиците, како што 
е кажано претходно, тој треба да поседува одредени компетенции. 
Базата што е неопходна за квалитетна надградба на знаењата во делот 
на risk management е високо ниво на компетенции за следниве четири 
области:

 › Природата на активноста. Неопходно е експертско познавање 
на соодветната активност.

Ризикот и безбедност

РИЗИК

Активностите 
на отворено 
со себе носат
потенцијална 
опасност од 
повреда или 

смрт

БЕЗБЕДНОСТ

1. Свесност за 
ризикот.
2. Прифаќање 
на ризикот.

3.Одговорност 
кон себе и за 
групата.
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 › Познавање на принципите за лидерство во авантуристичкиот 
туризам.

 › Познавање на принципите и постапките за укажување прва 
помош.

 › Основна обука за risk management во спортовите на отворено.
Во меѓународните професионални стандарди кои се однесуваат 

на работењето на водичите во авантуристичкиот туризам, постојат 
четири задолжителни постапки што треба да се почитуваат за добро 
управување со ризиците. Тие се:

1. Идентификација
2. Планирање
3. Имплементација
4. Анализа
Следува по една илустрација за секоја од овие постапки:

Идентификација

Реална идентификација на ризиците е неопходна за адекватно планирање. 
Занемарување на одредени ризици може да создаде проблеми во поглед на 
безбедноста на производот, но од друга страна хиперболизирање на нереални 
ризици, исто така, е негативно и може значително да го искомплицира 
работењето.

Идентификација

Идентификација – кои се можните ризици

Процена – кога, каде и што може да се случи

Идентификација на силните и слабите страни
на членовите во групата наспроти можните ризици.

1

2

3
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Планирање
Успешни планови 

се создаваат 
со почитување 
на докажаната 
методологија која 
се користи при 
с т а н д а р д н и т е 
процеси на 
п л а н и р а њ е . 
Планирањето во 
риск менаџментот 
мора да биде 
според издржана 
методолија за 
работа.

  

      
      Имплементација

И за 
имплементацијата, 

како и за 
планирањето, 

потребно е 
спроведување на 

активностите 
според одредена 

методологија 
за работа. 

Ситуациониот 
тренинг и 

креирањето 
алгоритам имаат 
централно место 

во процесот на 
имплементација.

Планирање

Подготвен одговор – постапки
за секој потенцијален ризик.

Пирамида на ризикот и пирамида на
одговорите – класифицирање според важност

Надополнување на знаењата со обуки, дообуки и
нови вештини – примена на „најдобрите пракси“

1

2

3

Материјално опремување – соодветна опрема4

Имплементација

Вежби за решавање одредени „проблем ситауции“

Набавка на потребната опрема

Ситуационен тренинг во реални услови – снег,
ветер, дожд, ноќно време...

1

2

3

Личен сопствен „прирачник“ – алгоритам за
делување во одредени ситуации

Запознавање на клиентите со алгоритмот

4

5
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Анализа

Анализите се 
з а д о л ж и т е л е н 
дел во секој облик 
на организирано 
работење. Тие имаат 
за цел да укажат 
на „точките“ 
што треба да се 
подобрат и да 
понудат решенија 
за имплементирање 
на најдобрите 
практики.

Претходно беше напоменато дека водичите треба да бидат, 
а реално е така, вклучени во креирањето на новите туристички 
производи. Од заеднички бенефит за сите учесници во туристичкиот 
процес е да се почитуваат основните принципи при креирањето на 
туристичкиот производ, со цел да се добие комплетен производ кој 
може да се „натпреварува“ на пазарот. Ова, воедно е од значење за 
развојот на туризмот и во дестинацијата, бидејќи води кон креирање 
позитивен имиџ за земјата и стекнување доверба кај клиентите и 
провајдерите на нашите производи, дека оперираат со безбедни и 
компетентни производи.

Накратко при креирањето на новите производи треба да се 
запазат основните елементи што треба да ги поседува туристичкиот 
производ. 

Анализа

Евалуација

Идентификација на „слабите точки“

Дефинирање на причината за
појавата на „слабите точки

1

2

3

Заклучоци и план за подобрување
на системот за управување со ризикот

Примена на докажани „најдобри пракси“

4

5
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Илустрацијата го прикажува тоа.

 

Б е з б е д н о с т а 
на производите во 
а в а н т у р и с т и ч к и о т 
туризам е conditio sine 
qua non. Критериумите 
за квалитет постојано 
се креваат, а односот 
кон безбедноста е 
материја која многу брзо 
се „движи напред“. Доколку 
сакаме да работиме на 
светскиот пазар мора да 
понудиме производи според 
современите пазарни 
критериуми.

Стандардните оперативни процедури како документ се 
изработуваат на ниво на туристичка агенција, но како алгоритам за 
делување треба да ги практикуваат и водичите во авантуристичкиот 
туризам, бидејќи тоа е силна алатка за ефикасно работење и подготвено 
делување во случај на несреќа или друг тип на вонредна ситуација.

Уште еднаш да се навратиме на базичните сегменти во секоја 
СОП постапка, која би требало да ја применуваат водичите во својата 
работа.

Основни принципи

Безбедност

Атрактивност

Компатибилност

Конкурентност
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За крај на ова поглавје изнесена е илустрација на графички 
приказ за анализа на ризиците за време на една хајкинг тура. Ваквите 
графикони помагаат за формирање „целосна слика“ за турата и подобро 
согледување на сите ризици, како и можностите за нивно избегнување 
или превземање соодветни мерки за минимизирање на последиците.

Процедури
за работа

Процена
на ризиците

План за
вонредни ситуации

Инцидент

Инцидент репорт

Сите инциденти треба да бидат 
добро евидентирани и 
анализирани бидејки од нив 
МНОГУ СЕ УЧИ!

Извештајот е главниот елемент 
за подобрување на 
процедурите за работа и 
планот за вонредни ситуации.

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

Процедурите за работа се 
генерални, но за секој 
производ треба да постои 
посебна варијанта со чек листа.

Процена се прави за секој 
производ.
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ПОСТАПКИ И ПРОЦЕДУРИ
ЗА МЕНАЏИРАЊЕ НА ВОНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ
ОД СТРАНА НА ВОДИЧИТЕ

За ефикасно справување со вонредните ситуации, потребно е 
креирање соодветен алгоритам на постапки или работни процедури, 
кои вообичаено се дел од планот за вонредни ситуации (contingency 
plan). Меѓутоа планот за вонредни ситуации заради обемноста 
на документот, а и заради запазување на неговата практична 
применливост, не навлегува во сите детали на потребните процедури 
за делување на водичите во вонредни ситуации. Во крајна линија добро 
е оваа материја да биде „вкрстено разгледана“ уште еднаш и опфатена 
со дополнителни упатства кои не го комплицираат работењето на 
терен, туку се само еден вид backup. 

Постапките и процедурите за управување со вонредните 
ситуации според временската и организациска поставеност се делат во 
две категории:

1. Постапки што се превземаат при планирањето и 
организирањето – подготовката за турата.

2. Постапки што се превземаат на терен за време на турата и 
при настанување на вонредната ситуација.

Постапките што се превземаат при планирањето на турата, а се 
однесуваат на управувањето со ризиците главно беа разгледани во 
претходните поглавја. Овде ќе се навратиме на нив од позиција на 
водичите во авантуристичкиот туризам.
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Постапки за техничка подготовка на водичите

Под техничка подготвеност на водичите се подразбира 
подготовка за турата со анализа и прибирање на потребните податоци 
кои се однесуваат на така наречените технички параметри како што 
се времетраење, должина, денивелација, тежина или карактеристика 
на теренот или околностите. Техничките податоци варираат зависно 
од типот на активноста и секако дека тие ќе бидат различни за тура 
во рекреативното планинарење во однос на тура со кајаци или 
параглајдерство. Меѓутоа суштината на постапката е иста.

Покрај прибирањето податоци за техничките параметри на 
турата, потребно е да се подготви опремата. 

Опремата во основа функционално се дели во два дела – лична 
и колективна опрема. Обврска на водичот е да изврши подготовка на 
колективната опрема и доколку утврди дека недостасуваат делови од 
опремата, или пак дел од опремата не ги задоволува безбедносните 
критериуми, за истото треба да се извести туристичката агенција или 
провајдерот на опремата за да се изврши замена. Турата не смее да се 
започне со неисправни делови од опремата. 

За опремата која што се користи во комерцијални цели треба да 
се водат евиденциски листи за нејзиното користење и одржување и 
да се почитуваат препораките на производителите за предвиденото 
време и начин на користење на опремата.

Задолжителен дел од опремата за секоја тура треба да биде 
опремата за прва помош која што по својот состав и функционалност 
треба да одговори на предвидените (можни) повреди за време на 
турата/активноста.
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Постапки за лична подготовка на водичите
Личната подготовка на водичите ги подразбира сите постапки што 

треба да ги превземе водичот за да го организира своето работење за 
време на турата на најдобар начин. На овој дел од подготовките треба 
да се обрне сериозно внимание бидејќи тоа не се однесува само на 
квалитетната туристичка услуга, туку истото има и практично значење 
од аспект на безбедноста на турата – програмата.

Итинерерот за турата треба да се знае во најмал детал. Треба 
добро да бидат проучени сите алтернативни решенија, пред сè за 
outdoor activity (алтернативни хајкинг патеки, линии за евакуација, 
алтернативни локации за изведување на активноста... варијациите 
се условени од видот на активноста), но и за логистичките делови од 
програмата (алтернативни патишта, алтернативен паркинг, пикник 
локација...).

Временската прогноза најдобро е да се следи интерактивно, 
посебно во периоди на нестабилно време кога има нагли промени 

Туристичка програма – техничка подготовка

Подготовка на опремата за прва помош

Подготовка на потребната опрема – лична и колективна

Подготовка на мапи и уреди за навигација

Подготовка на храна за време на движење
(житни плочки, суво овошје...)

Подготовка на резервна опрема и опции за нејзино
обезбедување во случај на загубен багаж или дефекти
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на метео условите и да се направи план за алтернативни решенија во 
случај на неповолни временски прилики.

Брифинзите со клиентите се важен дел од работата на водичот и 
тие влијаат и врз безбедноста на турата и врз квалитетот на туристичката 
услуга од страна на водичот како аниматор. Пред почетокот на турата 
водичот треба да има подготвен концепт на листа на брифинзи, која 
секако треба да биде флексибилно креирана за да се прилагоди кон 
сите промени во турата.

Контактите со службите за спасување и со субјектите кои можат 
да помогнат во случај на спасување треба да бидат добро подготвени 
со направен план за тоа кого и каде би повикале во случај на потреба. 
Во врска со спасувањето пожелно е водичите пред почетокот на 
турата да остварат контакти со локалните служби за спасување и да 
направат анализа за потребното време за интервенција во зависност 
од локацијата на инцидентот.

Туристичка програма – лична подготовка

Информации за временската прогноза

Проверка на итинерерот на турата

Анализа на маршрутите за движење – активностите
Изработка на план за алтернативни маршрути и

алтернативни локации - активности

Подготовка на листата со брифинзи

Контакт со локалните служби за спасување
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 Подготовка од аспект на управување со ризиците

 Во врска со подготовката за управувањето со ризиците треба да 
се следат упатствата што се изнесени во претходните поглавја, посебно 
во делот на анализа на ризиците, креирање на standard operating pro-
cedures и contingency plan. Следната илустрација е само потсетување на 
активностите што треба да бидат превземени.

Во случај на вонредна ситуација, водичот треба да се придржува 
до утврден редослед на постапки кои треба да бидат усвоени преку 

обука и постојан тренинг со симулирање на „проблем ситуации“.

Во поглавјето за изработка на план за вонредни ситуации 
беа наведени основните физиолошки и психолошки случувања во 
организмот при вонредна ситуација. 

Како заклучок на кажаното може да се констатира дека најважно 
од сè е водичот да ја задржи присебноста, односно да не ја загуби 
самоконтролата. Со воспоставена самоконтрола, водичот може да ја 

Туристичка програма – лична подготовка

Изработка на план за управување со безбедноста и
ризиците за конкретната тура

1. Анализа на ризиците
2. Анализа на веројатноста
3. Анализа на последиците

4. План за превенција
5. План за делување во случај на несреќа
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контролира групата и да ја организира во ефикасен тим кој нема да 
биде генератор на дополнителни несреќи и ќе започне со укажување 
прва помош и решавање на настанатата ситуација.

За целисходни постапки 
во вонредни реакции 
потребен е квалитетен 
тренинг со усвоени реакции 
до степен на автоматизација. 
Тоа е карактеристика на 
професионален и квалитетен 
водич. Надградба на 
стекнатите знаења преку 
учество на обуки и средби за 
размена на знаења и искуства 
се од големо значење.

         
Во случај на 

вонредна ситуација 
групата во целина или 
делови од групата треба 
да бидат вклучени 
во решавањето 
на ситуацијата, а 
задолжително да бидат 
информирани за сите 
постапки што се превземаат. Вклучувањето на групата во решавањето 
на новонастанатата ситуација е важно од неколку причини:

1. Капацитетот на групата за решавање проблеми е секогаш 
поголем од капацитетот на поединецот.

Управување со критичните
и екстремните ситуации

Управување со себе

Управување со колегите
и неформалниот лидер

Управување со групата

Менаџирање со себе

Стресот

Алгоритам

Нарушување на контролата
врз ситуација и

нарушена адаптација

1. Зачувување на
контролата врз ситуација и 
2. Зачувана адаптација
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2. Вклучувањето на групата во решавањето на проблем ја 
превенира можноста за појава на паника и неконтролирано 
однесување.

3. Чувството на сигурност кај загрозеното/повреденото лице/а 
е поголемо.

4. Работата на водичот е поедноставена, наместо активност со 
два фокуса – решавање на проблемот и контрола на групата, 
постои само еден фокус – менаџирање на новонастанатата 
ситуација во групата.

Следува шематски преглед на постапки за делување во вонредни 
ситуации.

Повикување помош

Организирање
медицински прифат

Инцидент репорт

Поуки за
надградба на системот

Решавање на
проблемот in situ

Менаџирање на инцидентот Менаџирање на групата

Инцидент

Безбедност на групата

Вклучување на групата
во решавањето на проблемот

Транспорт на групата

Пост инцидентен
третман на групата

Превенција на
паника во групата
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Сè што беше досега изнесено претставува насоки за делување 
при подготовка или реализација на турата. Во продолжение ќе бидат 
изнесени упатства – процедури според кои треба да се постапува при 
подготовка на турата или во случај на вонредна ситуација, за време на 
турата.

Документот за процедури за делување е превземен од 
Планинската Службата за Спасување при Црвениот Крст на Охрид, а 
истиот е изработен од страна на Антонио Додевски, раководител на 
службата.

Постапки за делување при несреќи

I. Постапки за намалување на ризикот:

1. Во планот за управување со ризиците за време на турата, 
водичот е должен да ги означи следните позиции:

 › Локациите на кои поради техничките карактеристики на 
патеката е можно настанување на несреќи.

 › Локациите на кои поради одредени специфични 
метеоролошки услови, е можна промена на степенот на 
ризик.

 › Локациите на кои има соодветни услови за засолнување 
на групата, во случај на различни непланирани и несакани 
ситуации.

 › Локациите на кои има природна вода за пиење, како и 
исправноста на истата.

 › Мрежната покриеност на мобилната телефонија и 
најблиските алтернативни локации, за оние места на кои 
нема покриеност.

 › Водичот ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ја познава патеката, односно 
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истата да ја има поминато во процесот на планирање.

2. Пред поаѓање на турата, за време на брифингот водичот треба 
да ги направи следните проверки:

 › Дали клиентите од групата имаат соодветна опрема
 › Дали имаат соодветно количество на храна и вода
 › Доколку се користи техничка опрема за време на турата 

(теренски возила, велосипеди, појаси, кациги, опрема 
за осигурување и сл.), да провери дали истата е технички 
исправна. 

 › Дали некои од клиентите имаат одредени хронични 
заболувања, дали навремено ги зеле своите лекови и дали 
истите ги имаат со себе за време на турата.

3. За време на турата, водичот е должен да ги следи следните 
промени во однесувањето на клиентите:

 › Замор поголем од очекуваниот за соодветната техничка 
тежина на турата.

 › Соодветно користење на облеката согласно со 
метеоролошките услови.

 › Правилно користење на техничката опрема.

 › Координација и комоција при движење на терен со 
специфична техничка тежина.

 › Правилен распоред на земање храна и вода.

4. Водичот на турата ЗАДОЛЖИТЕЛНО со себе, треба да ја има 
следната опрема:

 › Покрај личните потреби, одредено дополнително 
количество вода

 › Мобилен телефон со полна батерија.

 › GPS уред со полна батерија, подесен на WGS84 датум на 
координатен систем и подесени географски координати во 
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формат 00°00’00’’ (Степени° Минути’ Секунди’’).
 › Опрема за прва помош (Опрема за лична заштита, опрема 

за имобилизација на скршеници, опрема за стерилна 
преврска, опрема за нестерилна преврска и бандажирање, 
фолија за заштита од температурни промени и сл.)

 › Челна светилка со полни батерии
 › Дополнителна храна за лични потреби (во случај да се 

оддолжи времето на турата поради незгода)

II. Во случај на несреќа
1. Отстранување на опасностите кои можат дополнителнително 

да ја влошат состојбата на повредениот/те или да предизвикаат 
повреда на некој од останатите припадници на групата:

 › Водичот треба да ја смири групата, да ја постави на безбедна 
локација и во безбедна положба и доколку е неопходно 
дел од групата да стави во функција за укажување помош 
на настраданиот/те

 › Да обезбеди сигурен пристап до повредениот/те, пред се 
поради лична но и сигурност на лицата кои ќе му помагаат 
во укажувањето помош.

 › Да обезбеди заштита на повредениот/те од надворешни 
влијанија (сонце, дожд, студ и сл.)

2. Укажување на неодложна прва помош
 › Укажувањето на прва помош да биде по следниот редослед 

на приоритети:

1. Дишење
2. Свест
3. Крварење
4. Скршеници
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3. При укажувањето на прва помош, особено да се внимава на 
следните ситуации:

 › При сомнеж за повреди на `рбетен столб, поместување на 
повредениот е можно ИСКЛУЧИВО во случај на потреба 
од Кардио Пулномална Реанимација (CPR). Во сите други 
случаи НЕ СМЕЕ да се поместува повредениот и треба да 
се заштити од надворешни влијанија сè до доаѓање на 
спасувачите.

 › Давањето на храна и течности да се одвива строго по 
упатствата за третирање на соодветната повреда. Најдобро 
е да се избегнува.

 › Водичот НЕ СМЕЕ  да дава никакви лекови на повредениот/

те, единствено може само да го потсети лицето доколку си 
носи сопствена терапија за одредена хронична состојба, која 
е причина за настанување на повредата/болеста (Срцеви и 
мозочни удари, епилептични напади, алергиски реакции и 
сл.) да си ги земе лековите во дози кои му се препорачани 
од неговиот лекар.

 › Доколку природата и степенот на повредата не се од 
живото-загрозувачки карактер и доколку повреденото лице 
самостојно или со помош може да се придвижува, водичот е 
ДОЛЖЕН согласно сопствениот план за управување со 
ризици да организира евакуација на повредениот и групата, 
како и транспорт до соодветна здравствена установа.

 › Доколку природата и степенот на повредата налагаат 
интервенција на специјализирана служба за спасување, 
еден од водичите (водичот)  на групата треба да се јави на 
дежурниот оператор во ЦУК 195 и ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги 
даде неопходните информации предвидени во листот за 
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известување на спасителната служба. Доколку местото на 
несреќата е надвор од мрежно покривање на мобилните 
оператори, еден од водичите (водичот) треба да дојде до 
најблиската локација од каде може да јави за несреќата.

НАПОМЕНА!!! Овие упатства служат за потсетување на редоследот, 
по кој се спроведуваат мерките за претпазливост и управување со 
ризиците. Корисниците на овие упатства претходно треба да имаат 
соодветно високо ниво на познавања од областа на укажување прва 
помош и управување со ризици за време на авантуристички тури.
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ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ВОДИЧИ ВО ПЛАНИНА

INTERNATIONAL MOUNTAIN LEADER UNION
OF INTERNATIONAL MOUNTAIN LEADERS 
ASSOCIATIONS

Административни процедури
1. Поседување на валидна легитимација за тековната година

• Без поседување на важечка легитимација за тековната 
година, водичот не смее да води поединци или групи 
туристи.

• Важечката легитимација, треба да биде покажана, а 
беџот треба да биде видливо истакнат, на облеката

2. Договор со организаторот/агенцијата
• Договорени страни
• Висина на надоместокот, начинот на плаќање и 

даноците кои произлегуваат од договорот согласно 
законите

• Права и обврски на секоја од договорните страни.

• Опис на турата, почетната и крајната точка, 
времетраењето, техничките карактеристики како и 
видот и начинот на транспорт за време на турата.

3. Осигурување
• Професионално, кон трети лица
• Лично, во случај на повреда, траен инвалидитет или 
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смрт
4. Дополнителни документи

• Изјави од страна на клиенти за специфични ситуации 
(Психофизичка подготвеност, здравствена состојба, 
отстапување од предвидениот план на активности и 
сл.)

• Податоци за  контакт од членовите на групата

Професионални и технички процедури
1. Проверка на моменталните технички карактеристики на 

турата
• Проверка на техничките услови на патеката (маркација, 

ерозија, експонираност, техничка тежина, места за 
одмор, вода, специфични опасности и сл.)

• Идентификација на опасностите за време на турата и 
подготовка на план за превенција и избегнување на 
несреќи

• Проверка на метеоролошките услови
• Подготовка на план за изведување на спасителни 

акции во случај на несреќа
2. Проверка на подготвеноста и здравствената состојба на 

клиентите
• Водичот треба од организаторот/агенцијата да побара 

и да добие преглед за здравствената состојба на 
клиентите, особено за оние кои имаат специфични 
хронични заболувања.

• Доколку организаторот/агенцијата не располага со 
податоци за здравствената состојба на клиентите, 
тогаш водичот треба на индиректен начин, за време на 
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задолжителниот брифинг, да обезбеди информација 
од клиентите, а доколку е потребно, за некој од 
клиентите со специфична здравствена состојба, да 
обезбеди и писмена изјава дека се чувствува способен 
за изведување на турата и дека целосната одговорност 
за сопственото здравје го превзема врз себе.

3. Контрола на личната опрема
• Водичот е должен пред секоја тура да го провери 

квалитетот и квантитетот на личната, но и колективната 
опрема која е потребна за реализација на соодветната 
тура.

• За време на турата, водичот е должен да има 
комплетна лична опрема, согласно со метеоролошките 
и техничките услови за време на турата.

• Независно од специфичните услови, водичот е должен 
во секое време да ги има следните компоненти од 
опремата:

 › Соодветен ранец
 › Карта од регионот и бусола (пожелно и GPS уред)
 › Опрема и облека за заштита од сонце, дожд, ветер 

и ниски температури
 › Термо капа и нараквици
 › Челна светилка и резервни батерии
 › Храна и вода, со количина зголемена за 

најмалку30% од личните потреби за време на 
турата

 › Сет за прва помош кој најмалку ќе ги содржи 
следните компоненти: 3 пара нараквици, 
марамица или маска за вештачко дишење, термо 
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рефлектирачка фолија, стерилни гази, 3-5 завои, 
фластер, ханзапласти, 1-2 триаголни марами, 
ножици, лекови (исклучиво за лична употреба на 
водичот)

 › Мобилен телефон 
• Во летни услови, покрај наведената опрема, водичот е 

должен да има и дополнителна опрема за заштита од 
сонце како и значително поголемо количество вода.

• Во зимски услови, покрај редовната опрема водичот 
е должен да носи: лавинска сонда, лопата за снег, 
лавински транссивер, горилник и сад за приготвување 
на топли напитоци, сад за чување на топли напитоци 
(термос), бивак вреќа и дополнителна облека за 
термоизолација.

4. Првичен контакт со клиентите
• Себепретставување и запознавање со групата
• Трансфер
• Воведен брифинг

5. Задолжителен брифинг со клиентите пред почеток на турата
• На задолжителниот брифинг, водичот е должен да ги 

информира клиентите за:

 › Реалната тежина на турата
 › Должината и просечното времетраење
 › Вкупната позитивна денивелација и распоредот 

на искачувања и спуштања за време на турата, и 
карактеристики на подлогата

 › Динамиката на движење
 › Потребното количество на храна и вода
 › Неодложно потребната опрема
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 › Специфичните ризици (доколку постојат)
 › Природните и културни реткости кои е можно да 

се видат
 › Запознавање со постапките за делување во случај 

на повреда на водичот
• Покрај информациите кои водичот е должен да им 

ги предочи на клиентите, за време на брифингот на 
директен или индиректен начин, треба да ги добие од 
нив и следните информации:

 › Опремата која ја поседуваат и нејзината 
функционалност

 › Нивните очекувања и интереси
 › Специфични здравствени состојби
 › Одередени специфични потреби
 › Претходни искуства и
 › Психофизичка состојба

6. Управување со редовните активности за време на турата
• За време на турата, водичот е должен да управува со 

распоредот на активностите во согласност со условите, 
можностите и потребите на клиентите. Особено 
внимание, водичот треба да посвети на:

 › распоредот и должината на одморите
 › темпото на движење
 › конзумацијата на храна и вода
 › однесувањето на клиентите
 › придржување до договорените правила за 

движење во група
 › користењето на опремата
 › анимација на клиентите
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 › соодветно внимание на секој клиент поединечно
7. Управување со вонредни активности за време на турата

• Во услови на вонредна ситуација, водичот е должен да 
ги преземе следните активности:

 › Да ги информира клиентите за реалната состојба 
во која се наоѓаат

 › Да им ги објасни процедурите кои ќе треба да се 
превземат за справување со настанатата ситуација

 › Да ги охрабри клиентите и со личниот пример да 
им покаже дека и покрај вонредната состојба, 
сепак групата има контрола врз активностите и 
целокупната ситуација.

 › Да ги мобилизира клиентите и да управува со 
активностите, се до завршување на вонредната 
ситуација.

 › Во случај на вонредна ситуација, во која водичот 
проценува дека со било која дополнителна 
активност се зголемува ризикот и опасностите, 
истиот е должен привремено да ја згрижи групата 
во најбезбедна положба и неодложно да повика 
помош.

8. Управување со активностите при несреќа за време на турата
• При повреда на клиенти

 › Отстранување на опасностите кои можат 
дополнителнително да ја влошат состојбата на 
повредениот/те или да предизвикаат повреда на 
некој од останатите припадници на групата:

 › Водичот треба да ја смири групата, да ја постави 
на безбедна локација и во безбедна положба и 
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доколку е неопходо дел од групата да стави во 
функција за укажување помош на настраданиот/те

 › Да обезбеди сигурен пристап до повредениот/те, 
пред се поради лична, но и сигурност на лицата кои 
ќе му помагаат во укажувањето помош.

 › Да обезбеди заштита на повредениот/те од 
надворешни влијанија (сонце, дожд, студ и сл.)

 › Укажување на неодложна прва помош
• При повреда на водичот

 › Проценка на состојбата
 › Креирање постапки за делување
 › Контакт со некој од наведените лица на 

последната страна од прирачникот и контакт со 
одговорното лице во агенцијата



„Морето на тишината“ - Галичица 2015
“The Sea Of Silence” - Galicica 2015
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