Grafično oblikovanje

Namen
Pomoč pri grafičnem oblikovanju predstavitvenega materiala za ozaveščanje mladih o
drugačnem načinu potovanja, ki ga zagovarjamo na Popotniškem združenju Slovenije.
Kakovostna grafična podoba igra pomembno vlogo v promociji in prepoznavnosti
organizacije med popotniki, zato potrebujemo ekipo oblikovalcev, ki bo s simpatičnimi in
unikatnimi idejam skrbela za zunanji videz našega poslanstva, privlačnost naših objav na
spletnih portalih in socialnih omrežjih ter ličen dizajn tiskanega promocijskega gradiva.
Naloge
Oblikovanje objav za potrebe spletne promocije in priprava grafike za tisk brošur oz.
tiskanih publikacij. Glavna naloga prostovoljca je, da poskrbi za privlačno grafično podobo,
ki bo pritegnila čim več popotnikov in tistih, ki bodo to šele postali.
Obveznosti
Prostovoljec lahko delo opravlja od doma na lastnem računalniku in sam uravnava urnik
svojega dela, pri čemer mora zagotoviti, da je delo opravljeno v dogovorjenem roku. V
primeru, da je prostovoljcu potrebno zagotoviti ustrezno opremljen računalnik, delo
poteka v pisarni organizacije ob prisotnosti odgovorne osebe.
Potrebna znanja za delo
Priporočljivo je znanje grafičnega oblikovanja in poznavanje grafičnih programov kot so
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop in Adobe InDesign ter seveda smisel in umetniški talent
za oblikovanje. V primeru potrebe udeležbe na seminarjih in delavnicah za pridobitev in
dopolnitev znanja grafičnega oblikovanja bomo prostovoljcu po predhodnem dogovoru
omogočili brezplačno (če bo to mogoče) ali ugodnejšo udeležbo.
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 priprave grafičnih izdelkov, ki bodo dejansko ogledalo delovanja
organizacije.
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.

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

