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Urejanje Facebook skupine Poceni potuj in se izobražuj

Namen
Popotniško združenje Slovenije na Facebooku upravlja skupino: Poceni potuj in se 
izobražuj. Namen skupine je grajenje skupnosti popotnikov in deljenje njihovih izkušenj 
in doživetij. Popotniki si delijo nasvete, se navdihujejo in si pomagajo. Povezujejo se in 
skupaj ustvarjajo mladinski turizem v Sloveniji. 

Naloge
Naloga prostovoljca je pomoč pri urejanju Facebook skupine Poceni potuj in se izobražuj. 
Namen skupine je združiti popotnike, ki želijo potovati, se izobraževati in ki potrebujejo 
nasvete, kako z manj denarja videti in doživeti največ. V skupini člani objavljajo popotniške 
vsebine, članke, fotografije, videoposnetke … Pomemben del je  objavljanje vsebin, 
povezanih s promocijo mladinskega potovanja in trajnostno mobilnostjo. Glavna naloga 
prostovoljca bo pisanje in urejanje privlačnih, informativnih in navdihujočih objav, ki 
bodo k ogledu vsebine pritegnile čim več ljudi. Prostovoljec bo tudi odgovoren za dobro 
prepoznavnost skupine med uporabniki Facebooka. To bo dosegel z deljenjem skupine, pa 
tudi z vabljenjem novih članov k pridružitvi v skupino. 

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. Odgovoren je za širjenje 
kvalitetnih informacij, ki ne temeljijo na laži in izmišljevanju, saj to škodi organizaciji in 
njenemu poslanstvu.

Ciljna skupina
Ciljna skupina so ljubitelji potovanj in nenehnega izobraževanja, ki iščejo nove načine k 
uresničitvi svojega naslednjega cilja. So mladi in mladi po srcu ter tisti z manj priložnostmi, 
ki v svojem življenju želijo več aktivnosti, dogodivščin, sprememb na bolje 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 je zagotovo znanje na področju urejanje socialnih omrežji 
in pisanjem objav 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. 



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

Urejanje Facebook skupine Poceni potuj in se izobražuj

Pred samim pričetkom dela se mora prostovoljec do dobra seznaniti z delovanjem 
organizacije, njenimi vizijami in poslanstvom. Šele po dobrem razumevanju naših ciljev in 
misije se lahko loti urejanja Facebook skupine, ki bo ogledalo delovanja organizacije. 

Podpora pri delu
Prostovoljcu bo dodeljen mentor z ustreznim znanjem in izkušnjami na področju 
marketinga in promocije, ki bo prostovoljca ustrezno motiviral in usmerjal pri  urejanju 
skupine na Facebooku. 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 socialnem omrežju Facebook.

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. 


