Ambasador kampanje »Sleep for Peace«

Namen
Kampanja »Sleep For Peace« je globalna kampanja, ki ga Hostelling International
organizira od leta 2015 v sodelovanju z več kot 250 hostli v državah celega sveta.
Namen akcije je dvigniti ozaveščenost hostlov in mladih popotnikov pri razumevanju
pomena miru in dvigniti njihovo vlogo pri grajenju miru. Sama akcija se gradi v povezavi
s cilji trajnostnega razvoja. Glavni dogodki se odvijajo na svetovni dan miru Združenih
narodov 21. septembra. Pri tej kampanji bodo sodelovali tudi slovenski HI hostli, zato
potrebujemo večje število prostovoljcev, ki bi pri izbranih hostlih s pomočjo mentorjev
pripravili dogodke za svetovni dan miru in jih tudi promovirali.
Naloge
Prostovoljci s pomočjo mentorjev organizirajo aktivnosti in dogodke v sklopu kampanje
»Sleep For Peace« za izbrani HI hostel v Sloveniji. Posebne naloge so vezane na svetovni
dan miru, ko bodo prostovoljci v izbranem hostlu izvajali različne aktivnosti, povezane z
mirom in potovanji. Pri aktivnostih je pomembno, da so zabavne in kreativne, ter da so
vključeni tudi zaposleni in gostje hostla. Pomemben del nalog prostovoljca je tudi sama
promocija aktivnosti in dogodkov po socialnih omrežjih, da vest o kampanji pride do vseh,
ki jih ta tematika zanima.
Obveznosti
Ena od prvih obveznosti prostovoljca bo pogovor z mentorji o samem poteku dela. Sama
organizacija dogodkov in promocija prek socialnih omrežij bo potekala od doma, razen ko
bo potrebno opraviti morebitne pogovore in poizvedovanja na terenu. Delo je vpleteno v
vsakdan prostovoljcev, kjer si sam določi, kdaj in koliko časa bo namenil svojim nalogam.
Prostovoljec bo odgovoren za svoje naloge pri sami pripravi dogodkov. Zaželena bo tudi
njegova prisotnost na dogodkih. Odgovoren pa je za širjenje kvalitetnih informacij, ki ne
temeljijo na laži in izmišljevanju, saj le to škodi organizaciji in njenemu poslanstvu. V ta
namen mora dodobra poznati delo organizacije. Pomembno bo redno komuniciranje z
mentorji. Delo ni vezano na pisarniško delo, razen v primeru ko mu je treba zagotoviti
računalnik, pri čemer v tej situaciji delo poteka v pisarni organizacije v času prisotnosti
odgovorne osebe.
Potrebna znanja za delo
Za uspešno delo se more prostovoljec seznaniti z delovanjem organizacije, vizije in
poslanstva. Seznaniti se more tudi z vsemi podrobnostmi kampanje »Sleep for Peace«.
Šele po dobrem razumevanju prebrane vsebine lahko začne s samo organizacijo dogodkov.
Zaželene so izkušnje s organizacijo dogodkov in promocijo prek socialnih omrežij.
Podpora pri delu
Prostovoljcu bosta dodeljena dva mentorja. Prvi mentor bo zaposleni v hostlu, s katerim
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bo prostovoljec sodeloval in pripravljal dogodke. Ta mentor mu bo nudil vso potrebno
podporo, povezano z organizacijo in promocijo glavnega dogodka. Drugi mentor bo prihajal
iz organizacije in mu bo nudil vso potrebno pomoč in informacije. Motivacija prostovoljca
bo predvsem temeljila na doseženih rezultatih znotraj organizacije in na priznavanju
njegove vloge pri organiziranju dogodka.
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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