
 
 

 

DOŽIVETJE EVROPE! 

 GEOPARK KARAVANKE IŠČE PROSTOVOLJCE IN PROSTOVOLJKE 

Čezmejni Karavanke UNESCO Globalni Geopark, ki se razprostira na območju 5 slovenskih in 9 

avstrijskih občin bo v okviru 41. sestanka koordinacijskega odbora Evropske mreže geoparkov, v 

obdobju med 19. in 24. marcem 2018 gostil preko 150 gostov iz celotne Evrope. Koordinacijski odbor 

Evropske mreže geoparkov se sestane dvakrat na leto, vsakič v drugem geoparku. Namen sestanka je 

predvsem razprava o napredku Evropske mreže geoparkov in uskladiti skupne programe ter 

dejavnosti med člani.  

ZAKAJ IŠČEMO PROSTOVOLJCE/PROSTOVOLJKE? 

V okviru organizacije 41. sestanka koordinacijskega odbora Evropske mreže geoparkov želimo dati 

vsem zainteresiranim prostovoljcem/prostovoljkam možnost, da razširijo svoje praktično znanje in 

spretnosti v komunikaciji ter organizaciji.  

Organizator sestanka je DS Geopark Karavanke. 

KDAJ? 

Vsi zainteresirani lahko: sodelujejo v pripravi programa in komunikaciji s člani Evropske mreže 

geoparkov, že vse od sredine decembra 2017! 

ali 

Sodelujejo samo v času sestanka, to je med 19. in 24. marcem 2018 

KJE? 

- območje Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka; sestanek bo potekal v prostorih KD 

Pliberk/Bleiburg; v okviru terenskega dneva ogled Geopark informacijskega centra »Svet geologije« v 

Železni Kapli/Bad Eisenkappel in Obirskih jam, ter Podzemlja Pece v Mežici. Spremljevalni program za 

družine in prijatelje geoparkov bo potekal po območju celotnega Geoparka Karavanke. 

KOGA IŠČEMO? 

- samostojne, zanesljive, odgovorne, delovne, komunikativne in nasmejane prostovoljke/prostovoljce 

- starost 16+ 

- z dobrim znanjem angleškega jezika (slušno, govorno, pisno) 

MOŽNOSTI PRIDOBITVE IZKUŠENJ: 

- sledenje komunikacijskemu procesu s člani Evropske mreže geoparkov, vse od sredine decembra 

2017 dalje; 

- spremljanje registracijskega procesa udeležencev pred in med samim sestankom; 

- pridobitev izkušenj pri zbiranju in usmerjanju gostov na in do določene točke, ter sodelovanje pri 

prenosu informacij do udeležencev sestanka; 

- pridobitev izkušenj pri pogostitvi velikega števila udeležencev med odmori za kavo in kosilo; 



 
 

 

- izkušnje pri zbiranju gostov - na letališču, in njihovem spremstvu na relaciji letališče-hotel-letališče; 

- sledenje dnevnemu spremstvu udeležencev sestanka na relaciji hotel-KD Pliberk/Bleiburg-hotel, ter 

na terenskih dnevih dne 23. in 24. marca 2018; 

- pridobitev izkušenj pri spremljanju in skrbi za goste v okviru spremljevalnega programa za družine in 

prijatelje geoparkov. 

 

V zameno vam nudimo hrano in pijačo, nova poznanstva iz celotne Evrope in izkušnje pri organizaciji 

pomembnega sestanka ... Vsak prostovoljec/prostovoljka bo po zaključku sestanka pridobil potrdilo o 

pomoči pri organizacijski izvedbi sestanka, ter darilni bon za programe Geoparka Karavanke. 

 

Prijave: do 10. novembra 2017 na e-mail: office@geopark-karawanken.at 

Vse dodatne informacije: office@geopark-karawanken.at ali na telefonsko številko:  

+43(0) 4238823915 

 

Vljudno vabljeni vsi, ki bi želeli sodelovati pri izvedbi tega mednarodno odmevnega dogodka! 
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