Што е Алтернативен
Туризам?
Алтернативен туризам се базира на
принципите на социјалната и
економската правда со целосна почит
и внимание кон обичаите, културата и
околината.
Алтернативен туризам препознава
централизирање на локалната хост
заедница и нејзиното право да биде
клучен играч во развојот на
алтернативен и одговорен туризам во
својата родна земја.
Алтернативен туризам охрабрува
позитивна интеракција помеѓу
туризмот, локалните заедници и
патници.

ИНФО:
www.earth-net.eu
Следете ја EARTH на:

EARTH’s Head Office
Square de Meeûs 18
Brussels1050 (Belgium)
Phone: + 32 25 43 10 43
Fax: + 32 25 41 05 69
info@earth-net.eu

Првата Европска мрежа за
Алтернативен Туризам
за приватни организации
www.earth-net.eu

Што е
EARTH?
EARTH е првата Европска мрежа за
одговорен туризам. Основана е во Брисел
во Октомври 2008 година, нејзината
мисија е врз основа на принципите на
одржлив развој и признание на улогата и
интересот на локалните заедници, како и
промовирање на солидарноста и борбата
против сиромаштијата преку туризмот.
EARTH вклучува многу различни
организации присутни во Австрија,
Италија, Германија, Франција, Шпанија,
Белгија, Унгарија, Англија и Ирска.

Кои се активностите
на EARTH?
EARTH:
•

•
•

•
•

Соработува со властите на локално,
национално и Европско ниво за
промовирање на принципите на
одговорниот туризам.
Учествува во проекти кои вклучуваат
меѓународна соработка.
Ги координира и ги поддржува
активностите на нејзините членови,
поттикнува промовирање на добри
практики.
Комуницира со традиционалниот
туристички сектор.
Промовира одговорен туризам преку
постојана обука и едукативни
активности за патници.

За Мрежата:
EARTH е првата Европска мрежа која ги
здружува експертите за одговорен
туризам од приватниот сектор. Во 2008
година, нејзините членови одлучија да го
споделат своето искуство и своето
знаење, со цел да ги застапуваат, на
најдобар начин, принципите на
одговорниот туризам пред Европските
институции и општеството во целина.
EARTH обединува приватни организации
присутни во 9 Европски земји, вклучувајќи
здруженија, невладини организации,
задруги и претпријатија.
Сите со иста цел: Да се промовираат
демократските принципи и однесувањето
на одговорниот туризам низ институциите
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