Fotografiranje

Namen
Cilj prostovoljnega dela je predvsem nadgradnja baze fotografij za učinkovitejšo
promocijo poslanstva organizacije. Kvalitetne fotografije s primerno vsebino igrajo
pomembno vlogo v promociji preko spletnih portalov, kjer še vedno velja, da fotografija
pove več kot sto besed. S fotografijami bi želeli obogatiti naše vsebine tako v tiskanih
publikacijah kot na spletnih portalih.
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Naloge
Naloge prostovoljca je pridobitev fotografij s vsebino mladinski turizem, mobilnost mladih
in potovanje kot oblika neformalnega izobraževanja. Fotografije, ki bi jih želeli imeti,
morajo biti s svojo dinamiko in živahnostjo podpora našemu poslanstvu in pomoč pri
promociji. Prostovoljec je odgovoren za fotografiranje na terenu čemur sledi računalniško
urejanje le-teh in predaja izdelka organizaciji z ustreznimi podatki (kraj fotografije, imena
oseb na fotografiji, če je to potrebno, avtor fotografije, … ).
Obveznosti
Delo poteka predvsem na terenu, kjer se dejansko pridobiva fotografski material, čemur
sledi urejanje fotografij v računalniških programih. Prostovoljec sam uravnava urnik svojega
dela, razen v primerih določenih aktivnosti ali sejmov. Delo v računalniških fotografskih
programih lahko izvaja od doma, če mu je to omogočeno. Ni vezan na pisarniško delo,
razen v primeru, da mu je potrebno zagotoviti računalnik in primerne programe, pri čemer
v tej situaciji delo poteka v pisarni organizacije v času prisotnosti odgovorne osebe.
Potrebna znanja za delo
Priporočljivo je fotografsko znanje ali pa vsaj želja po fotografiranju in ustvarjanju. Za
nemoteno opravljanje dela je zagotovo znanje na tem področju (izkušnje s fotografiranjem
in poznavanje fotografskih programov za urejanje fotografij) velika prednost posameznika,
vendar tudi tisti z žilico ustvarjalnosti in talentom se lahko osnov fotografiranja in urejanja
le-teh hitro naučijo. Nekaj smernic in navodil za uspešno delo lahko prostovoljec pridobi
na sami organizaciji, ki mu bo omogočila pridobivanje izkušenj na tem področju. V primeru
možnosti udeležbe na seminarjih in delavnicah za pridobitev in nadgradnjo fotografskega
znanja bomo prostovoljcu po predhodnem dogovoru omogočili brezplačno (seveda, če bo
to mogoče) ali ugodnejšo udeležbo.
Pred samim pričetkom fotografiranja se mora prostovoljec do dobra seznaniti z delovanjem
organizacije, njenimi vizijami in poslanstvom. Šele po dobrem razumevanju naših ciljev
in misije se lahko loti pridobivanja fotografij, ki bodo dejansko ogledalo delovanja
organizacije.
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Fotografiranje
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.
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