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Urejanje bloga Say HI to the World 

Namen
Blog Say HI to the World je blog Popotniškega združenja Slovenije. Namen bloga je 
informiranje  mladinskih in ostalih popotnikov o možnostih poceni in kakovostnih 
potovanj z  opisom točno določenih krajev potovanja in z iskanjem najugodnejših poti do 
cilja. Preko bloga poteka promocija vizije združenja, trajnostnega turizma in mobilnosti 
mladih.   

Naloge
Naloga prostovoljca je pomoč pri urejanju bloga Say HI to the World.  Na blogu objavljamo 
vsebine, ki so povezane s potovanji in mobilnostjo mladih. Objave morajo biti vsebinsko 
bogate, lepo urejene in ne daljše od ene strani in pol. Vsebujejo naj opis cilja potovanja 
in nekaj nasvetov, da se bo bralec bloga lahko na izbrani destinaciji kar najlažje znašel. 
Zaželeno je tudi omeniti članke, ki so jih o izbrani destinaciji že napisali naši prostovoljci. 
Ker mora biti vsebina čim bolj privlačna, se objavi tudi primerna fotografija, za katere lahko 
poskrbi pisarna združenja. Prostovoljec je zadolžen tudi za promocijo svojih in drugih objav 
na blogu, kar pomeni deljenje na socialnih omrežjih Popotniškega združenja Slovenije. 

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. Pri samem delu je treba 
upoštevati navodila odgovorne osebe, ki daje tudi napotke o samih objavah. Prostovoljec 
je odgovoren za širjenje kakovostnih informacij, ki ne temeljijo na laži in izmišljevanju, saj 
to škodi organizaciji in njenemu poslanstvu.

Ciljna skupina
Ciljna skupina so ljubitelji potovanj, ki iščejo informacije za svoje naslednje potovanje, 
ki naj bo cenovno ugodno in polno vsebine. So mladi in mladi po srcu ter tisti, z manj 
priložnostmi, ki v svojem življenju želijo več aktivnosti, dogodivščin, sprememb na boljše 
in novega znanja za kvalitetnejše življenje. S pomočjo privlačnih objav bi radi navdihovali 
ljudi, ki si želijo drugačnega načina življenja in potovanj.

Potrebna znanja za delo
Za nemoteno opravljanje dela sta zagotovo znanje in izkušnje na področju  pisanja 
privlačnih velika prednost posameznika, 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. 
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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 urejanja bloga, ki bo ogledalo delovanja organizacije.

Podpora pri delu
Prostovoljcu bo dodeljen mentor z ustreznim znanjem in izkušnjami na področju 
pisanja, urejanja in oblikovanja objav. 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 doseženih rezultatih znotraj 
organizacije in prepoznavnosti njegovega dela na blogu Say HI to the World. 

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. 


