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Delo na sejmih in prireditvah

Namen
Naloga prostovoljnega dela je zastopanje in predstavitev organizacije na različnih 
sejmih in prireditvah. Gre za direkten kontakt s potencialnimi uporabniki na samem 
kraju dogodka in predaja kvalitetnih in uporabnih informacij organizacije ciljni skupini. 
Namen je pridobiti čim večjo pozornost znotraj družbe in širjenju baze uporabnikov. 
Preko promocijskega materiala in interaktivnih aktivnostih bi želeli na takšnih dogodkih 
ozavestiti ljudi o prednostih neformalnega izobraževanja pridobljenega s potovanji in o 
potencialih mladinskega turizma.

Naloge
Promocija na sejmih in dogodkih predvsem na področju turizma in mobilnosti mladih. Sem 
spadajo priprava na sam dogodek, udeležba, pospravljanje in evalvacija. Prva faza priprave 
zajema predvsem načrtovanje aktivnosti, ki se bodo v času dogodka izvajale, pripravo 
propagandnega materiala in prostora ter promocija samega dogodka. V drugi fazi gre za 
direktno komunikacijo s potencialnimi uporabniki, katerim se na zanimiv način predstavi 
delovanje organizacije in se jih povabi k podpori. Delo na sejmih predstavlja izvedbo v 
naprej načrtovanih aktivnostih (nagradne igre, izpolnjevanje vprašalnikov, deljenje 
promocijskega materiala, odgovarjanje na morebitna vprašanja, podajanje informaciji in 
spodbujanje k participaciji). Ob zaključku samega dogodka sledi pospravljanje in evalvacija 
(število novih pridobljenih kontaktov, poročanje o samem odzivu mimoidočih, predlogi 
nadgradnje, vidne pomanjkljivosti … ). 

Obveznosti
Gre za vrsto dela, kjer je čas in kraj dogodka določen v naprej. Prostovoljec si pri tem 
delu ne more sam urejati urnika temveč se prilagodi potrebam organizacije in ostalih 
udeležencev. Časovni obseg dela se določi po dogovoru pri čemer se upošteva želje 
posameznika. Edini delo, ki je nekoliko fleksibilno je evalvacija ob koncu samega dogodka, 
ki se izvede v prostorih organizacije ali doma, če je to izvedljivo. 

Potrebna znanja za delo
Za to delo ni potrebe po nekem strokovnem predznanju je pa vsekakor priporočljiva 
komunikativnost in želja po delu z ljudmi. Gre za direkten kontakt z uporabniki zato 
potrebujemo prostovoljce, ki niso sramežljivi in imajo občutek za motiviranje mimoidočih. 
Vsa navodila in informacije, ki jih prostovoljec potrebuje za uspešno opravljanje dela, dobi 
v času priprav na sam dogodek. 

Seveda pa je potrebna za kvalitetno in kakovostno širjenje informacij o organizaciji dobro 
poznavanje njenega delovanja, vizije in poslanstva. Šele po dobrem razumevanju naših 
ciljev in misije lahko potencialnim uporabnikom ustrezno predstavijo naše poslanstva. Za 
delo z ljudmi pa je vedno dobrodošla dobra volja, nasmejanost, želja po novih izkušnjah in 
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navezovanju novih kontaktov, saj so prostovoljci ogledalo organizacije.  

Poročanje
Prostovoljec je odgovoren, da beleži seznam vseh ur, ki jih nameni za prostovoljno delo. 
Poročilo se oddaja letno v začetku tekočega leta. 

Stroški
Delo je prostovoljno in ni plačljivo. V primeru morebitnih stroškov se le-ti po predhodnem 
dogovoru izplačajo prostovoljcu. 


