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Potopisna predavanja

Namen
Ena od glavnih dejavnosti Popotniškega združenja Slovenije je  promoviranje mladinskega 
turizma in mobilnosti mladih. Mlade spodbujamo na različne načine, da pa se bi jim še 
bolj približali, smo se odločili, da jim prestavimo potovanja v obliki potopisnih predavanj 
v živo v HI hostlih po vsej Sloveniji. 

Naloge
Glavna naloga prostovoljca je priprava in izvedba potopisnega predavanja o kateri koli 
destinaciji, ki jo je prostovoljec že obiskal. Predavanje bo potekalo v najbližjemu HI Hostlu. 
Sama izvedba mora biti zanimiva in informativna z veliko kakovostnimi fotografijami, 
zaželjeni pa so tudi video posnetki. Predstavitev mora vsebovati predstavitev glavnih 
znamenitosti in nasvete o sami organizaciji potovanja. Posebej so zaželeni potopisi, ki 
se bodo dotikali tem trajnostnega turizma. Prostovoljec tudi poskrbi za promocijo prek 
socialnih omrežjih.  V živo in preko svojih socialnih omrežij povabi čim več ljudi, ki jih 
tematika zanima.   

Obveznosti
Priprava na potopis poteka doma na stacionarnem računalniku, tablici ali telefonu. 
Prostovoljec sam uravnava urnik svojega dela. Potopis pa se zgodi ob točno določeni uri 
na določnem kraju, kamor more prostovoljec prispeti pripravljen.

Predavanje mora biti izvedeno kakovostno. 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 prostovoljcu pomaga pri samem načrtovanju 
dogodka in pri njegovi izvedbi.  Prostovoljec je odgovoren 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 publika 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. Posebna ciljna 
publika pa so tudi vsi morebitni gostje hostla.  Potopisi naj bodo za vse tiste, ki si želijo 
potovati, a potrebujejo malo navdiha in pomoči.  

Potrebna znanja za delo
Za nemoteno opravljanje dela so zagotovo izkušnje z  javnimi predstavitvami zaželene, 
vendar se lahko s tem delom hitro poistovetijo tudi tisti, z veseljem do govorjenja o svojih 
potovanjih v javnosti. Nekaj smernic in navodil za uspešno delo lahko prostovoljec pridobi 
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na sami organizaciji, ki mu bo omogočila pridobivanje izkušenj na tem področju. 

Podpora pri delu
Prostovoljcu bo dodeljen mentor z ustreznim znanjem in izkušnjami na področju 
potopisnih predavanj, tako priprave kot tudi izvedbe. Prostovoljec dobi nekaj splošnih 
napotkov za pripravo in izvedbo. Prostovoljcu bo tudi nudil pomoč pri komunikaciji s HI 
hostlom, kjer bo prostor izvedbe potopisa. To ne izključuje dejstva, da so vsi zaposleni 
znotraj organizacije odgovorni za motiviranje prostovoljca pri delu in nudenju pomoči, če 
je to potrebno. Zaposleni poda napotke o sami predstavitvi in pomaga prostovoljcu pri 
komunikaciji s hostlom in mu nudi pomoč pri tehnični organizaciji.  

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 ti po predhodnem 
dogovoru izplačajo prostovoljcu.


