
                                                                                     

 

 
 
 

ОТВОРЕН ПОВИК 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ОБУКА ЗА UIAA ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ - КАТЕГОРИЈА А1 

ПРИ ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЛАНИНАРСТВО НА С. МАКЕДОНИЈА  
(обуката е наменета исклучиво за жени) 

 
Проектот „Подобрување на управувањето со заштитените подрачја“ има за цел да ја подобри 
заштитата на природата и да промовира одржливо користење на природните ресурси, истовремено 
зголемувајќи го капацитетот на локалните самоуправи и граѓанските организации да управуваат и 
промовираат заштитени области на професионален и одржлив начин. 
 
Проектот е финансиран од Европската унија, преку ИПА II - Секторска оперативна програма за 
акција на животната средина и климата 2014-2020, имплементиран од Програмата за развој на 
Обединетите нации (УНДП) во тесна соработка со Министерството за животна средина и просторно 
планирање. 
 
Во рамките на проектот се предвидени активности за родова еднаквост и вклучување на жените во 
активностите за одржливо управување со заштитените подрачја. Проектот предвидува 
сертифицирана обука за 20 жени планински водичи во заштитените подрачја, со цел да се зголемат 
локалните капацитети и свеста на жените за заштита на природата, да се постигне еднаков пристап 
кон социо-економските придобивки преку одржлив туризам и вклучување на локалното население 
во управување со активности на заштитените подрачја. 
 
Обуката е бесплатна и е неменета исклучиво за жени. Обуката ќе ја спроведе Федерацијата за 
планинарство на С. Македонија (ФПСМ) во периодот од 7-12 април. Преку обуката, учесничките ќе 
можат да се стекнат со лиценца UIAA Планинарски водич при ФПСМ – Категорија А1.  
 
Сите заинтересирани лица може да се пријават со пополнување на пријавата и нејзино испраќање 
до Комисијата на планинарски водичи kpv@t.mk и naturemk@undp.org најдоцна до 13.03.2020. 
Приемниот испит за сите пријавени кандидатки ќе се одржи на 21.03.2020 во 10.00ч. 
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ИНФОРМАЦИИ ЗА  
ОБУКА ЗА UIAA ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧИ ПРИ   ФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПЛАНИНАРСТВО НА  

С. МАКЕДОНИЈА - КАТЕГОРИЈА А1 
 
Програма 

1. Приемен испит (21 март 2020, 10:00); 
2. Повеќедневна теоретско – практична обука (7–12 април 2020); 
3. Завршен испит (12.04.2020) и добивање на статус „приправник Планинарски водич“. 

 
Заинтересираните треба да ги достават потребните документи:  

 Пријава; 
 Здравствена потврда; 
 Преглед на планинарски активности во последните 5 години. 

o Документите се наоѓаат на интернет страната http://www.fpsm.org.mk/komisija-za-
planinarski-vodici/ и треба да бидат доставени најдоцна до 13.03.2020 на kpv@t.mk и 
naturemk@undp.org со назнака „Обука за планински водичи за жени 2020“. 

 
Општи услови за учество на обуката се:  

1. Навршени 18 години;  
2. Минимум IV степен на образование (завршено средно училиште);  
3. Документирана петгодишна планинарска активност ;  
4. Способност за самостојно движење во текот на акциите, кои се за еден степен потешки од 

оние за кои кандидатката сака да добие лиценца за водење. 
 
Врз основа на доставените документи и оценките од Приемниот испит, Комисијата за планинарски 
водичи при ФПСМ ќе ги покани кандидатките на обуката од 7–12 април, 2020г. Оваа обука за 
планинарски водичи е бесплатна (сите трошоци за сместување и патување ќе бидат покриени) и 
наменета е само за жени 
 
За повеќе информации околу обуката обратете се до Комисијата за планински водичи kpv@t.mk 
или кај: 
Горан Николоски: 070/200-506, goran.nikoloski@telekom.mk   
Николчо Петров: 070/252-169,  petrovnik@gmail.com   
Александар Стојановски: 078/225-034, aleksandarculi@gmail.com  
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ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБУКАТА 

 
 
Теми кои ќе бидат опфатени со обуката:  

 Историја и организација на планинарското водење  
 Високогорство 
 Метеорологија 
 Опасности и спасување во планина 
 Лична и техничка планинарска опрема 
 Движење во планина и техники на водење 
 Радио врски и комуникации 
 Психологија на планинарско водење 
 Подготовка, изведба и анализа на акции 
 Заштита на околината, флора и фауна во С. Македонија 
 Морална и правна одговорност 
 Прва помош 
 Ориентација 
 Логорување 
 Пракса 

 
Предавачите ќе бидат назначени од ФПСМ.  
 
Препорачана основна лична опрема:  ранец (~40 л.), облека и обувки соодветни на времето, 
комплет за лична хигиена, комплет за прва помош, челна лампа, заштитни очила, планинарски 
стапчиња, планинарска книшка (доколку има), чутура, мапа од регионот, компас, моливи и пенкала.  
 
Препорачана лична  техничка  опрема: 5 карабинери со матица HMS крушкаст облик, 2 помошни 
јажиња (дебелина 4 – 6 мм, должина 3 – 4 м.), 2 помошни јажиња (дебелина 4 – 6 мм. и должина 1,5 
– 2 м.), 2 гуртни (должина 80 см, 120 см), еден од следните елементи за осигурување: Reverso (Petzl) 
2, 3 или 4, ATC Guide (Black Diamond), PIU 2 (Cassin), клинови и кладиво, комплет за 
самоосигурување (седечки појас, шлем, сет за ферата). 
 
Доколку учесничките немаат дел од опремата, таа опрема ќе биде обезбедена од страна на 
Федерацијата за планинарство на С. Македонија за време на обуката. 
 


