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Uvod 

O priročniku 

Ta priročnik je namenjen vodjem projekta. Priročnik na kratko obravnava vključevanje prostovoljcev (oz. 

ambasadorjev) in njihovo vlogo pri projektu osebnega mobilnostnega svetovanja (ang. Personalised 

Travel Planning – PTP). Obravnava tudi način njihovega vključevanja in naloge, ki bi jih lahko prevzeli. V 

prilogi 1 je vključen tudi seznam informacij, ki jih moramo posredovati ambasadorjem. 

Ostali viri: 

Ta priročnik za usposabljanje je del serije dokumentov pripravljenih v okviru projekta PTP-Cycle, ki 

vsebuje: 

 Navodila za izvajanje – Postopek določitve obsega in predterensko delo  

 Vzorčni primer - Postopek določitve obsega in predterensko delo  

 Obrazec za preverjanje - Postopek določitve obsega in predterensko delo  

 (D 2.1.) Metodologija – Osnovna vodila glede priprave in izvedbe projekta osebnega 

mobilnostnega svetovanja na delovnih mestih, univerzah ali v stanovanjskih okoljih. 

 (D 2.2) Navodila za usposabljanje – Kako izvesti dobro mobilnostno svetovanje 

Za dostop do brezplačnih dokumentov, prosimo obiščite: www.ptpcycle-europe.eu 

Kdo so ambasadorji? 

Ambasadorji so prostovoljci, ki se jih vključi zato, da pomagajo pri izvedbi projekta osebnega 

mobilnostnega svetovanja. Lahko se jih vključuje glede na njihov položaj, ali pa se jih poišče v ciljnem 

območju projekta. Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:  

- Strast in zagnanost glede namena projekta, npr.: promocija zdravja, okoljske koristi, socialna 

pravičnost, itd. 

- Poznavanje območja obravnave ali ciljne skupine 

- So redni uporabniki trajnostnih načinov prevoza (pešci, kolesarji, uporabniki JPP). 

Ambasadorji lahko naredijo veliko razliko v uspehu projekta osebnega mobilnostnega svetovanja, ne 

glede na to ali se projekt izvaja v stanovanjskih okoljih, na fakultetah ali v delovnih okoljih. Prednosti 

njihovega vključevanja so: 

- Imajo vlogo vzornikov, kateri zagotavljajo inspiracijo in pogum za ostale 

- Dokazujejo, da je mogoče narediti spremembe v potovalnih navadah 

- Lahko zagotovijo neposredno podporo ljudem, ki bi radi preizkusili alternativne možnosti. 

http://www.ptpcycle-europe.eu/
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Med prvo fazo izvajanja projekta PTP-Cycle so projektni partnerji vključili ambasadorje, kateri so nato 

izvajali več različnih nalog, od lokalnih promocij, do pomoči pri usposabljanju mobilnostnih svetovalcev. 

Nekateri so celo izvajali mobilnostno svetovanje. 

Vloga ambasadorjev 

Ambasadorji v času trajanja projekta zagotavljajo podporo za izvajanje, poleg tega pa omogočijo 

izvajanje aktivnosti tudi po končanem projektu. S tem se ustvari večja zapuščina projekta. 

Naslednja poglavja obravnavajo dve vrsti ambasadorjev: 

- Ambasadorji za pomoč izvajalcem projekta, 

- Ambasadorji za posameznike. 

Ambasadorji za pomoč izvajalcem projekta 

Ambasadorji za pomoč izvajalcem projekta, pri projektu sodelujejo z delitvijo njihovega poznavanja 

enega ali več področij trajnostnega potovanja. Ponavadi tudi poznajo lokalne težave glede potovanj. 

Nekateri imajo dobre komunikacijske sposobnosti in lahko ljudem govorijo o ciljih projekta. 

Posamezni primeri vključujejo dobro prepoznavne predstavnike lokalne skupnosti, lokalne politike ali 

profesionalne organizacije, ki so povezane s trajnostnim prometom. V nekaterih primerih lahko celo 

vključimo znane osebe, ki živijo v tistem okolju. 

Novačenje 

Ambasadorje za pomoč izvajalcem lahko poiščemo v okviru iskanja partnerstev za izvedbo projekta ali 

pa preko obstoječih povezav. Po krajši raziskavi, je smiselno stopiti v stik z organizacijami in politiki, ki 

so v preteklosti zagovarjali enake vrednote, kot jih ima projekt osebnega mobilnostnega svetovanja. Po 

vzpostavitvi stika jim razložimo vsebino projekta in njihovo vlogo. Lokalne kolesarske in pohodniške 

trgovine so lahko tudi dobri partnerji za sodelovanje. 

Aktivnosti 

Ambasadorji za pomoč izvajalcem se ponavadi vključijo za promocijo projekta, informiranju o njegovi 

zasnovi ali opravljanju drugih nalog. Tu je nekaj primerov: 

- Uporabijo svoje znanje o lokalnem okolju (težave, infrastruktura, itd.), s katerim pomagajo pri 

izdelavi informacijskih gradiv. Pomagajo lahko pri iskanju primernih kandidatov za mobilnostne 

svetovalce. 

- Z uporabo njihovih javnih profilov ali informacijskih kanalov lahko vplivajo na lokalne odločevalce 

in povečujejo zavest o projektu. 
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- Z zagotavljanjem strokovnih nasvetov za mobilnostne svetovalce med njihovim izobraževanjem. 

Tako jim dajo samozavest, da lahko govorijo o najboljših možnostih za trajnostni način potovanja 

in njegove koristi. 

- Promovirajo projekt v lokalnem okolju – lepijo plakate, delijo letake. 
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Študija primera: Riga (Latvija) 

V okviru PTP-Cycle projekta, ki se je izvajal v Rigi, so sodelovali z Viestursom 

Silenieksom, lokalnim politikom, ki je tudi član odbora latvijske kolesarske zveze. Je 

tudi član sveta za varnost v cestnem prometu. 

Viestrus je bil glavna ikona pri promoviranju projekta PTP-Cycle v lokalnem okolju. 

Imel je tedensko radijsko oddajo. Svoj položaj pa je še dodatno izkoristil tako, da je 

vplival še na ostale politike. 

Poleg tega je dajal tudi odlične nasvete med izobraževanjem mobilnostnih 

svetovalcev. Tu se je osredotočil predvsem na zagotavljanje vpogleda v koristi 

kolesarjenja in načinov za premagovanje ovir.  
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Ambasadorji za posameznike 

Ambasadorji za posameznike so prostovoljci znotraj soseske, podjetja ali fakultete, kateri že uporabljajo 

trajnostne načine potovanja. Tako lahko zagotovijo informacije iz prve roke in nasvet tistim, ki si želijo 

spremeniti potovalne navade. 

Novačenje 

Te ambasadorje lahko poiščemo med postopkom informiranja o izvajanju projekta. To so na primer 

lahko osebe, ki preko socialnih omrežij sledijo promociji. 

Lahko se jih vključi tudi med izvajalsko fazo projekta. Poišče se jih namreč lahko med ciljno publiko 

projekta. Spodaj je nekaj primerov iz različnih okolij: 

Stanovanjska območja 

- Če med pogovorom na hišnem pragu svetovalec opazi, da ta oseba uživa v kolesarjenju, jo lahko 

vprašamo, če hoče pomagati tudi ostalim. 

Fakultete 

- Študenti oziroma osebje, ki je povezano s podobnimi tematikami, kot jih obravnava projekt, npr. 

zdravje, okolje, itd. 

- Člani kolesarskih združenj ali okoljskih organizacij. 

Delovna mesta 

- Oseba zadolžena za mobilnost ali izdelavo potovalnih načrtov 

- Zagreti kolesarji ali pešci, oziroma uporabniki javnega potniškega prometa 

Aktivnosti 

Ko prepoznamo prostovoljce, je pomembno da takoj potrdimo njihovo vlogo in jim razložimo obveznosti, 

saj lahko drugače izgubijo zanimanje. Potrebno jim je jasno razložiti v katere aktivnosti bodo vključeni in 

jih za to ustrezno usposobiti. Sledi nekaj primerov aktivnosti: 

- Delijo svoje izkušnje s potovanjem na dogodku ali predstavitvi projekta. 

- Zagotavljajo nasvete glede vzdrževanja koles. 

- Izvajajo vodene vožnje s kolesi ali pohode. 

- Urejanje projektnih socialnih omrežij vključno z odgovarjanjem na vprašanja. 

- Pomagajo pri igri vlog v procesu izobraževanja mobilnostnih svetovalcev, ali izvajajo osnovna 

mobilnostna svetovanja. Priloga 2 vključuje dva letaka z dejstvi o koristih kolesarjenja in hoje. Ta 

dva letaka sta bila razvita v okviru projekta PTP-Cycle in so namenjena za uporabo s strani 

ambasadorjev. 
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Študija primera: Antwerp (Belgija) 

Projekt PTP-Cycle v Antwerpu temelji na delovnih okoljih in je v vsakem podjetju 

uspešno vključil koordinatorja za mobilnost, ki je tako postal ambasador 

projekta. 

Ambasador je poslal uvodno elektronsko sporočilo o izvajanju projekta. To se je 

izkazalo kot uspešen način komunikacije z zaposlenimi, saj je sporočilo poslano 

s strani sodelavca veliko bolje sprejeto. 

Ambasador pomaga pri izobraževanju mobilnostnih svetovalcev, saj lahko 

pomaga pri igri vlog. Na ta način se svetovalci urijo v pogovornih veščinah. 

Med in po zaključku projekta, ima ambasador tudi vlogo kontaktne osebe, na 

katero se zaposleni lahko obrnejo z dodatnimi vprašanji. To pomaga podaljšati 

čas delovanja projekta. 
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Priloga 1 – seznam informacij za ambasadorje 

Spodaj je seznam, s katerim bomo zagotovili, da so bile ambasadorjem posredovane vse potrebne 

informacije. Seznam se seveda lahko prilagodi značilnostim posameznega projekta. 

1. Zahvala za vključitev v projekt! 

 

2. Kaj je osebno mobilnostno svetovanje? 

 

3. Oris projekta (namen in cilji, lokalni kontekst). 

 

4. Oris območja obravnave. 

 

5. Tehnične podrobnosti projekta: priprava, obseg/cilji, časovnica. 

 

6. Kdo je ambasador in njegova vloga. 

 

7. V katerih aktivnostih bodo vključeni. 

 

8. Potrebna izobraževanja: glede posameznih aktivnosti, varstvo pri delu, varovanje osebnih 

podatkov. 

 

9. Njihove želje glede sodelovanja. 

 

10. Gradiva, ki so vam lahko v pomoč (kopije in elektronska gradiva), npr. promocijska gradiva, 

orodja za načrtovanje potovanj in različne aplikacije. 

 

11. Potrebna oprema. 

 

12. Zagotavljanje odziva, tako s strani ljudi, s katerimi sodelujete in na osebnem nivoju. 

 

13. Podrobnosti načrtov za komunikacijo ali medijskih protokolov. Po želji še informacije o ustvarjanju 

blagovne znamke in uporabo profilov socialnih omrežij. 

 

14. Kontaktni podatki od ljudi, ki so vključeni v projekt: projektni vodja, vodja mobilnostnih 

svetovalcev, ostalih partnerjev. 

 

15. Predlogi za dodatno branje. 
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Priloga 2 – seznam dejstev za ambasadorje 
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Za vsebino [spletne strani, publikacije itd.] odgovarjajo izključno avtorji. To gradivo ne izraža nujno stališča Evropske skupnosti. 

Ne EASME niti Evropska komisija nista odgovorni za katero koli uporabo vsebovanih informacij. 


