Pisanje potopisov

Namen
En izmed ciljev Popotniškega združenja Slovenije je spodbujanje mladinskega turizma
in mobilnosti mladih. Ta cilj dosegamo na različne načine, en najpomembnejših je dati
prostor prostovoljcem za njihove potopise o svojih dogodivščinah. Potopisi so v pomoč
vsem popotnikom, ki se odpravljalo na svoja potovanja.
Naloge
Glavna naloga prostovoljca popotniškega novinarja je pisanje potopisov o državi ali mestu
po svojem izboru. Potopisi bodo objavljeni na naši spletni strani, kjer je tudi poseben
zemljevid, na katerem so posebej označene države, o katerih že imamo potopis. To je zelo
poenostavilo iskanje potopisov, saj samo klikneš na piko in že se ti pokažejo vsi potopisi ene
države. Cilj je, da naš zemljevid čim bolj pokrijemo z uporabnimi potopisi. Potopisi morajo
biti privlačni in zanimivi. Vključeni naj bodo tudi uporabni nasveti o sami organizaciji
potovanja in njegovi izvedbi, kako priti do destinacije, kje spati in kaj si ogledati. Zaželena
je tudi omemba HI hostlov v bližini. Glavni cilj je dati pogum vsem mladim popotnikom za
podobna potovanja in jim pomagati, da bo potovanje potekalo čim bolj nemoteče.
Obveznosti
Delo poteka predvsem od doma bodisi na stacionarnem računalniku, tablici ali telefonu.
Prostovoljec sam uravnava urnik svojega dela. Delo ni vezano na pisarniško delo, razen v
primeru, da mu je treba zagotoviti računalnik, pri čemer v tej situaciji delo poteka v pisarni
organizacije v času prisotnosti odgovorne osebe. Treba se je zavedati da gre za resno in
odgovorno delo, ki mora predstavljati organizacijo v najboljši luči. Pri samem delu je treba
upoštevati navodila odgovorne osebe, ki daje tudi napotke o samih objavah in se nanjo
obrniti v primeru nejasnosti. Prostovoljec je odgovoren je za širjenje kvalitetnih informacij,
ki ne temeljijo na laži in izmišljevanju, saj to škodi organizaciji in njenemu poslanstvu. Pred
začetkom se je treba seznaniti z vizijo in cilji organizacije.
Ciljna skupina
Ciljna skupina so mladi in mladi po srcu (starost ni pomembna z vidika medgeneracijskega
sodelovanja) ter tisti z manj priložnostmi, ki v svojem življenju želijo več aktivnosti, svežine,
dogodivščin, sprememb na bolje in novega znanja za kvalitetnejše življenje. Potopisi naj
bodo pisani za vse tiste, ki si želijo potovati, a potrebujejo malo navdiha in pomoči.
Potrebna znanja za delo
Za nemoteno opravljanje dela so zagotovo izkušnje s pisanjem potopisov prednost, vendar
se lahko s tem delom hitro poistovetijo tudi tisti z ustvarjalno žilico. Nekaj smernic in
navodil za uspešno delo lahko prostovoljec pridobi na sami organizaciji, ki mu bo omogočila
pridobivanje izkušenj na tem področju.

Za več informacij nas prosim konatktirajet na info@youth-hostel.si ali na telefon 02 234 21 37 !

Pisanje potopisov
Pred samim pričetkom dela se mora prostovoljec dodobra seznaniti z delovanjem
organizacije, njenimi vizijami in poslanstvom. Šele po dobrem razumevanju naših ciljev in
misije se lahko loti pisanja potopisov o svojih potovanjih.
Podpora pri delu
Prostovoljcu bo dodeljen mentor z ustreznim znanjem in izkušnjami na področju pisanja
potopisov, ki bo prostovoljca ustrezno motiviral in usmerjal pri promociji organizacije
preko socialnih omrežij. To ne izključuje dejstva, da so vsi zaposleni znotraj organizacije
odgovorni za motiviranje prostovoljca pri delu in nudenju pomoči, če je to potrebno.
Motivacija prostovoljca bo predvsem temeljila na objavi njegovih člankov na naši spletni
strani.
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.
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