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Promocija poslanstva in vizije organizacije

Namen
Namen promocije 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 vizije ter poslanstva Hostelling International (HI), katerega v 
Sloveniji predstavlja Popotniško združenje Slovenije (PZS). 

»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
Glavna naloga prostovoljca je pomoč pri promociji in prepoznavnosti delovanja PZS. K 
temu predvsem spada verbalno širjenje informaciji o aktivnostih in projektih, ki jih izvaja 
organizacija, med svojimi vrstniki in znotraj svoje socialne mreže. Kljub modernemu načinu 
promocije preko interneta še vedno zagovarjamo rek »Dobra beseda seže v deveto vas«, 
zato se najraje poslužujemo verbalnega načina promocije. Seveda pa so prostovoljcem na 
voljo tudi druga digitalna orodja za lažjo, hitrejšo in posledično učinkovitejšo promocijo. 
Predvsem bi želeli poudariti socialna omrežja kot so Facebook, Twitter, Google+, Blogi, 
… preko katerih lahko na zelo hiter način dosežemo široko ciljno skupino, ki bi jih naše 
vsebine zanimale. Tako, so prostovoljci zadolženi (preko svojih profilov socialnih omrežjih) 
za promocijo vsebin objavljenih na spletni strani organizacije www.youth-hostel.si, Blogu 
Say HI to Slovenia http://hislovenia.blogspot.com/, spletnem časopisu Globetrotter www.
globetrotter.si, mednarodni spletni strani Hostellinga International www.hihostels.com in 
na spletnih portalih tujih nacionalnih hostelling organizacij.

Obveznosti
Gre za preprosto prostovoljno delo, ki od prostovoljca zahteva le nekaj minut časa dnevno. 
Delo je lahko vpleteno v vsakdanjik prostovoljca, kjer prostovoljec sam določi, kdaj in 
koliko časa dnevno bo namenil promociji organizacije. Urnik si uravnava sam pri čemer 
lahko delo poteka od doma ali na terenu vzporedno z vsakdanjimi opravili. 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. 
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Potrebna znanja za delo
Za kakovostno širjenje informacij o organizaciji se mora prostovoljec dodobra seznaniti z 
delovanjem organizacije, vizije in poslanstva. Šele po dobrem razumevanju lahko preko 
socialnih omrežij prične s širjenjem našega poslanstva med svojimi vrstniki in znotraj svoje 
socialne mreže. Priporočeno je tudi dobro poznavanje socialnih omrežji in osnov spletnega 
promoviranja (marketinga) ter seveda komunikativnost, ki bo prostovoljcu omogočila 
nemoteno in lahkotno verbalno širjenje informacij in novitet na Popotniškem združenju. 

V primeru možnosti udeležbe na seminarjih in aktivnostih bomo prostovoljcu omogočili 
brezplačno ali ugodnejšo udeležbo za pridobitev novega znanja na področju mobilnosti 
mladih in mladinskega turizma.  

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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