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ŠTUDENTSKI NATEČAJ KREATIVNEGA
KOMUNICIRANJA, 

KI GA JE V LETU 2014 ŠS PRSS ORGANIZIRAL
PRVIČ. SESTAVLJEN JE IZ TREH DELOV: NATEČAJA

KREATIVNEGA KOMUNICIRANJA, DELAVNIC
KREATIVNIH VEŠČIN IN ZAKLJUČNEGA DOGODKA

Z RAZSTAVO PRIJAVLJENIH DEL. 



Pri zasnovi projekta smo izhajali iz problema, da je za študente, ki se želijo
zaposliti v kreativni industriji, vstop na trg dela zelo otežen, saj so delovna
mesta omejena, delodajalci pa pričakujejo predhodne izkušnje. Eden izmed
načinov, kako si olajšati pot do prave zaposlitve, je sodelovanje na kreativnih
natečajih, kjer se lahko študentje predstavijo potencialnim delodajalcem in si
pridobijo pomembne reference. Tovrstni natečaji so v Sloveniji zelo
neprilagojeni študentskemu žepu in izkušnjam, konkurenca pa je pogosto
premočna, da bi neizkušeni študentje lahko izstopali, saj se na natečaje
prijavljajo zaposleni z večletnimi izkušnjami in boljšim znanjem. 
 
S freeŠnom smo se odločili zapolniti ta manjkajoči del, ki kreativnim študentom
najbolj primanjkuje. Projekt je v vseh pogledih prilagojen študentom:
sodelovanje na natečaju je povsem brezplačno, kategorije in naloge so
prilagojene pomanjkljivemu znanju in izkušnjam, na natečaj pa se lahko
prijavijo zgolj študentje, kar omeji konkurenco s strani že zaposlenih.



"(Re)freeŠn"

Tema letošnjega freeŠn projekta je ''(Re)freeŠn''.Tema letošnjega freeŠn projekta je ''(Re)freeŠn''.
  

Turbulentno leto, polno izzivov in presenečenj, jeTurbulentno leto, polno izzivov in presenečenj, je
zahtevalo spremembe v vseh sferah našega življenja.zahtevalo spremembe v vseh sferah našega življenja.

Prilagoditi smo morali načine druženja,Prilagoditi smo morali načine druženja,
komuniciranja, ustvarjanja …komuniciranja, ustvarjanja …  

  
Zakaj ne bi revolucionirali še kreative?Zakaj ne bi revolucionirali še kreative?  

  
Osveži misli in naloži odštekane ideje ter skupaj zOsveži misli in naloži odštekane ideje ter skupaj z
nami ustvari nov, nekoliko drugačen študentskinami ustvari nov, nekoliko drugačen študentski

natečaj.natečaj.
  

Pritisni (Re)freeŠn.Pritisni (Re)freeŠn.
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FreeŠn natečaj je lansko leto
potekal v petih različnih

kategorijah:
FOTOGRAFIJA, TEKSTOPISJE,

GRAFIKA, VIDEO IN ORGANIZACIJA
DOGODKA. 

Sodelujoči so na podlagi osnutkov
pokroviteljev prijavili svoje

kreativne izdelke na določeno
temo. Prijavljena dela je ocenila

strokovna žirija, ki je predstavljala
pokrovitelje, ti pa so zmagovalcem
zagotovili nagrado v obliki prakse v

njihovem podjetju.
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Celotni potek natečaja so
spremljale brezplačne delavnice

kreativnih veščin, ki so študentom
pomagale dopolniti manjkajoče

znanje, ki jih omejuje pri prijavi na
natečaj. Povabili smo strokovnjake z

različnih področij, ki so skupaj z
udeleženci reševali praktične

primere nalog in jim dajali nasvete.
Cilj delavnic je bil pomagati

študentom, da se znebijo strahu
pred sodelovanjem na natečaju, saj

je pogosto razlog za neudeležbo
prav pomanjkanje veščin ali

nezaupanje v le-te.
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Projekt smo zaključili na zaključni
prireditvi, kjer smo razglasili finaliste.
Dogodek je spremljala razstava vseh
prijavljenih del, kjer so se tekmovalci

lahko prestavili bodočim
delodajalcem in si ogledali dela

''konkurentov''. 



Sodelovali boste s študenti, ki bodo na natečaju pokazali svojo
kreativnost in se tako srečali s "freeŠnim" potencialnim kadrom, ki
bo z delom na vaših primerih prinesel svež veter in nove ideje. 
Dobili boste pravi pogled v komuniciranje z mladimi.
Dobili boste kul "freeŠne" odgovore na komunikacijski problem, ki
teži vaše podjetje. 
S sodelovanjem pri natečaju, ki je brezplačen, študentom prijazen
in izboljšuje kompetence, ki pripomorejo k zaposljivosti mladih,
boste ravnali družbeno odgovorno. 
Projekt organizira društvo ŠS PRSS, ki ima veliko izkušenj z
organizacijo uspešnih projektov. Imamo tudi veliko bazo kontaktov
mladih (3500+ všečkov na Facebooku, 1300+ sledilcev na
Instagramu, 600+ sledilcev na Twitterju, 1500+ mail kontaktov,
odlično obiskano spletno stran, podporo s strani drugih
študentskih društev, sodelovanje s ŠOU v Ljubljani, ki ima preko
30000 kontaktov).
Kot partner projekta boste prisotni na vseh promocijskih materialih
in komunikacijskih kanalih, ki jih bomo uporabljali za promocijske
namene natečaja freeŠn.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Menimo, da je razlogov za sodelovanje dovolj, da skupaj ustvarimo
projekt, ki bo omogočil zagon ustvarjalni mladini. Bodite del
kreativnega začetka nove sezone, ki bo z odbitimi idejami podirala meje
komuniciranja!
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8. FREEŠNA!

anja.stolnik@gmail.com
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