Novinar spletnega časopisa Globetrotter

Namen
Namen popotniškega novinarstva je predvsem spodbujanje drugačnega načina
potovanja, ki ne temelji samo na ogledovanju znamenitosti in poležavanju na peščenih
plažah. Govorimo o načinu potovanja, ki spodbuja vseživljenjsko učenje in pridobivanje
ključnih kompetenc kot so sporazumevanje v tujih jezikih, socialne in državljanske
kompetence, samoiniciativnost, izražanje in kulturna zavest. Eden glavnih ciljev pa je
promocija in večanje prepoznavnosti vizij ter poslanstva Hostelling International (HI),
katerega predstavnik za Slovenijo je Popotniško združenje Slovenije (PZS).
www.youth-hostel.si

www.hihostels.com

www.hihostels.com

www.yha.co.nz

»S spodbujanjem izobraževanja mladih vseh narodnosti, še posebej pa tistih z manj možnostmi in sredstvi, s
spodbujanjem k večjemu poznavanju, ljubezni in spoštovanju podeželja in cenjenju kulturnih vrednot krajev in
mest na vseh koncih sveta se zavezujemo zagotavljati Youth Hostle in druge namestitve, kjer ne bo razlikovanj
med rasami, narodnostmi, barvo, vero, spolom, družbenimi razredi in političnim prepričanjem z namenom
boljšega medsebojnega razumevanja doma in v tujini.«

Naloge
Prostovoljno novinarstvo temelji predvsem na pripravi prispevkov za spletni časopis
Globetrotter www.globetrotter.si, pri čemer ne izključujemo objave istih prispevkov
tudi na drugih spletnih portalih Popotniškega združenja Slovenije in partnerjev (spletna
stran organizacije www.youth-hostel.si, Blog Say HI to Slovenia http://hislovenia.
blogspot.com/, mednarodna spletna stran Hostelling International www.hihostels.com,
spletnih portali tujih nacionalnih hostelling organizacij,...). Glavna naloga novinarjev je
promoviranje vizije in poslanstva PZS in potovanja kot oblike neformalnega izobraževanja.
Novinar se glede na svoje želje in ideje odloči za pripravo prispevka vezanega na eno od
področji:
- potopisi,
- nasveti za potovanja (Kako in zakaj potovati?),
- intervjuji z znanimi popotniki,
- promocija Youth Hostlov znotraj mreže Hostelling International,
- prostovoljno delo (Poudarek na prostovoljnem delu v tujini).
Pri pisanju se lahko odloči za slovensko ali angleško besedilo. Besedilo mora biti ustrezno
urejeno in primerno za objavo, vendar ni potrebno, da je besedilo lektorirano saj le to
uredimo na PZS. Predvsem so dobrodošla besedila, ki spodbujajo kritično razmišljanje,
niso pa dovoljena besedila z neprimerno vsebino. Poleg besedil je potrebno priskrbeti
kvalitetne fotografije vezane na samo vsebino, ki so avtorsko delo novinarja ali pa novinar
priskrbi ustrezno dovoljenje avtorja za objavo. V primeru, da avtor ne mora priskrbeti
fotografij, to odgovornost prevzamem organizacija. Ob objavi članka je naloga prostovoljca,
da svoje besedilo promovira preko svoje socialne mreže in s tem pripomore k večji branost
spletnega časopisa Globetrotter.

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

Novinar spletnega časopisa Globetrotter
Obveznosti
Prostovoljec mora zagotoviti, da je vso gradivo (besedilo, fotografije) posredovano
organizaciji avtorsko delo oz. mora priložiti dokazila o dovoljeni uporabi poslanega gradiva.
Prostovoljci lahko delo opravljajo od doma in si sami razporejajo in določajo čas za pripravo
prispevkov.

www.lesaubergesdejeunesse.be

www.stayokay.com

www.hihostels.com

Potrebna znanja za delo
Za nemoteno prostovoljno delo pri kreiranju prispevkov se mora prostovoljce seznaniti z
vizijo in načinom dela organizacije. Šele po dobrem razumevanju naših ciljev in misije lahko
preko avtorskih del prične s širjenjem našega poslanstva preko časopisa in znotraj svoje
socialne mreže. Zahtevano je dobro znanje slovenskega oz. angleškega jezika (odvisno od
izbire jezika v katerem bo novinar pisal svoje prispevke), močna želja po izražanju svojih
idej in misli ter ljubezen do drugačnega načina potovanja prežetega z življenjskimi izzivi.
Znanje, ki mu ga lahko ponudimo na PZS, temelji predvsem na novitetah popotniškega
novinarstva in strokovno usmerjanje pri pisanju kvalitetnih besedil, ki bodo dobro berljiva
in prepričljiva za bralce.
Podpora pri delu
Prostovoljci se lahko po pomoč in nasvet vedno obrnejo na svojega mentorja/urednika
spletnega časopisa in katero koli pristojno osebo znotraj organizacije. Predvsem mentor/
urednik bo odgovoren za motivacijo novinarja pri pisanju, razvijanju in iskanju novih idej.
Na podlagi izkušenj pa lahko prostovoljcem nudi pomoč pri izbiri ustrezne vsebine in
kreiranju kvalitetnega besedila, glede na trenutne trende, ki se dnevno spreminjajo tudi
v turizmu.
V primeru možnosti udeležbe na seminarjih in delavnicah na temo novinarstva bomo
prostovoljcu omogočili brezplačno (seveda, če nam bo to omogočeno) ali ugodnejšo
udeležbo za pridobitev novega znanja na tem področju. Dodatne bonitete, katerih bo
prostovoljec deležen, pa so sledeče: brezplačno lektoriranje njihovih besedil, v slovenskem
ali angleškem jeziku; brezplačen prevod v slovenščino ali angleščino; objava osebnega
profila na spletnem portalu časopisa in hkrati promocija njihovih osebnih Blogov; reference
za nadaljnjo iskanje ustrezne službe.
Poročanje
Prostovoljec je odgovoren, da beleži seznam vseh ur, ki jih nameni za prostovoljno pisanje
prispevkov. Poročilo se oddaja letno v začetku tekočega leta.

www.stayokay.com

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

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

