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Патувајте со  
приниципите на 

Алтернативниот 
Туризам 

« Не постојат лоши 
патници, постојат само 
лошо информирани. » 

Vademecum е промовиран од: За мрежата: 
EARTH е првата Еропска мрежа која ги 
здружува експертите за алтернативен 
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 
алтернативниот туризам пред Европските 
институции и општеството во целина.  
EARTH ги обединува приватните 
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 алтернативниот туризам низ 
институциите и независниот патник.  
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→ Најдете колку што можетњ повеќе информации за 
земјата која ќе ја посетите: нејзината историја, 
култура, економија, природа, религија, кујна ... и 
можеби дури и научете неколку фрази на 
локалниот јазик.  

→ Секогаш кога е можно, изберете тур-оператори, 
авиокомпании и хотели кои се посветени во 
корист на хост заедницата и животната средина. 

ПРЕД  

→ Запомнете дека вашиот одмор е исто така време 
кога можете да се судрите со различна култура. 
Обидете се да се прилагодите на локалните 
практики и обичаи, без наметнување свои навики 
и начин на живот. 

→ Дури и ако сте платиле за вашиот одмор обидете 
се да ги задоволите локалните правила, не 
инсистирајте и не барајте привилегии и 
исклучоци, не дејствувајте офанзивно или 
арогантно. Дознајте повеќе за најдобрите 
локални „бакшиш“ практики. 

→ Носете соодветна облека која не е премногу 
недискретна, особено во верски објекти. Не го 
покажувајте богатството и луксузот што може да 
се спротивстави драматично со локалните 
услови. 

→ Помогнете да се одржат локалните културни 
настани и „craftwork“, на овој начин дома ќе 
однесете „вистински“ сувенири и ќе и помогнете 
на хост заедницата во исто време. Бидете 
сигурни дека знаете за тоа како и кога да се 
ценкате за цени. 

→ Богатството на светот е во неговата 
разновидност - останете соодветно внимателен, 
дајте го најдоброто од себе да дејствувате 
срдечно, со почит и без предрасуди во односите 
со локалното население. 

→ Користете ги услугите обезбедени од страна на 
локалното население, особено транспорт и 
угостителски услуги. Ова ќе ви помогне да се 
запознаете со земјата и нејзините жители, притоа 
придонесувајќи за локалната економија. 

ЗА ВРЕМЕ НА 

→ Оставете само добар отисок: Не оставајте 
ѓубре или графити зад вас. Не земајте 
„keepsakes“ од животната средина или 
археолошки локалитети. Не купувајте 
производи направени од загрозени 
растенија или животни (на пр слонова 
коска, крзна/кожи, школки...). 

→ Кога сте на отворено, а посебно во 
заштитени подрачја, задржете се на 
патеките, не ги уништувајте растенијата, 
животните или нивната средина. Посетете 
заштитени подрачја само во мали групи и 
со стручни водичи-уште подобро ако тие се 
локални. 

→ Со исклучување чешми, климатизација и 
светла во вашата хотелска соба кога ќе 
излезете, ќе помогнете да се заштеди вода 
и енергија - драгоцени ресурси за целата 
планета. 

→ Луѓето не се дел од пејсажот-прашајте ги за 
дозвола пред да ги фотографирате. 

→ Забавувајте се со дегустирање локална 
храна-го имате остатокот од годината за 
вашето домашно готвење или вашата 
интернационална кујна. 

→ Сетете се дека не постојат популации кои 
се „антрополошки предодреден“ за 
проституција, дека согласноста од 
малолетници не е сосема небитна, дека 
дослух на семејствата, хотелиерите или 
полицијата не е алиби. Законодавството на 
многу земји ги осудува сексуалните 
злосторства извршени во странство од 

→ Кога ќе се вратите дома, дајте си време да 
размислите за тоа што сте виделе и луѓето 
сте ги запознале. Ако сте ветиле нешто 
некому-да испратите разгледница, слики или 
да направите мала услуга-направете се што 
е во ваша можност да си го одржите својот 
збор.  

→ Ако сте забележале какви било сериозни 
ситуации или нетолерантни услови, стапете 
во контакт со агентот, тур-операторот или со 
некој од членовите на EARTH. 

ПО 

Што е Алтернативен 
Туризам? 
Одговорен туризам е туризмот кој се 
спроведува во согласност со начелото 
на социјална праведност и економската 
правда и со целосно почитување на 
животната средина и културата. 
Одговорен туризам признава 
централизирање на локалната хост 
заедница и нејзиното право да биде 
протагонист во развојот на одржлив и 
одговорен туризам во својата родна 
земја. Одговорниот туризам охрабрува 
позитивна интеракција помеѓу 
туристичката индустрија, локалните 
заедници и патници. 
Секој може да биде «добар патник» да 
се грижи за светот и луѓето, само со 
едноставно следење на некои лесни 
правила на однесување пред, за време 
на и по патувањето.  


