Snemanje in izdelava filmov

Namen
Cilj prostovoljnega dela je predvsem nadgradnja baze promocijskih filmov za
učinkovitejšo promocijo poslanstva organizacije. Kvalitetni posnetki s primerno vsebino
igrajo pomembno vlogo v promociji preko spletnih portalov in predvsem na YouTubu. Po
zadnjih statističnih podatkih je trenutno takšen način promoviranja najbolj učinkovit in
zaželen na socialnih omrežjih, kot so Facebook, Instagram in Google+.
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Naloge
Naloge prostovoljca je pridobitev filmskega gradiva in montaža kratkih filmčkov z vsebino,
vezano na mladinski turizem, mobilnost mladih in potovanje kot oblika neformalnega
izobraževanja. Posnetki, ki si jih želimo, morajo biti s svojo dinamiko in živahnostjo podpora
našemu poslanstvu in pomoč pri promociji tako na nacionalnem kot mednarodnem nivoju.
Prostovoljec je odgovoren za snemanje na terenu in računalniško montažo pridobljenega
materiala v sodelovanju z odgovorno osebo.
Obveznosti
Delo poteka predvsem na terenu, kjer se dejansko pridobiva filmski material, čemur sledi
urejanje posnetkov v računalniških programih. Prostovoljec sam uravnava urnik svojega
dela, razen v primerih določenih aktivnosti ali projektov. Delo v računalniških programih
lahko izvaja od doma, če mu je to omogočeno. Ni vezan na pisarniško delo, razen v primeru,
ko mu je treba zagotoviti računalnik in primerne programe, pri čemer v tej situaciji delo
poteka v pisarni organizacije v času prisotnosti odgovorne osebe.
Potrebna znanja za delo
Organizacija žal ne mora zagotoviti predaje znanja na tem področju, saj s tem nima veliko
izkušenj. S tem razlogom je zelo pomembno, da ima prostovoljec, ki se odloči za to delo,
izkušnje na področju snemanja in montaže filmskih posnetkov.
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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 kreiranja promocijskih filmov, ki bodo dejansko 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 njegovem
delu za pridobitev uporabnih filmskih posnetkov. 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 spletnih portalih, kjer
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Snemanje in izdelava filmov
bo jasno in vidno označen kot avtor filmskih posnetkov. V primeru, da avtor nima svoje
kamere, mu po predhodnem dogovoru kamero priskrbimo mi.
Poročanje
Prostovoljec je odgovoren, da beleži seznam vseh ur, ki jih nameni za prostovoljno delo.
Poročilo se oddaja letno v začetku tekočega leta.
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Stroški
Delo je prostovoljno in ni plačljivo. V primeru morebitnih stroškov, se le-ti po predhodnem
dogovoru izplačajo prostovoljcu.
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