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ЛОГОТИП ТА БАЗОВІ СКЛАДОВІ

04

Хто ми?

«Карітас-Спес Україна» — Релігійна Місія Римсько-Католицької Церкви в Україні, є членом Карітас Інтернаціоналіс і Карітас
Європа та поділяє засадничі принципи міжнародної конфедерації Карітас.
«Карітас-Спес» — це мережа харитативних організацій, яка об’єднує Національний офіс в Києві та 7 дієцезіальних осередків,
по всій території України, які працюють над побудовою цивілізації любові, справедливості та миру, де пріоритетними
виступають свободи, права та гідність людської особи.
Наша діяльність спрямована на: припинення бідності, сприяння справедливості та відновлення гідності людини незалежно
від віросповідання, кольору шкіри, та національності, політичних чи світоглядний переконань.
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Місія. Візія

Місія

Візія

Плекаємо милосердну
любов і надію в діях

Побудова цивілізації любові, справедливості і миру,
спрямована на припинення бідності, сприяння
справедливості, та відновлення гідності кожної людини в
усіх регіонах України

Cherish merciful love
and hope in actions

Building the civilization of love, justice and peace aimed at
poverty reduction, promotion of justice and renewal of human
dignity in all the regions of Ukraine
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Лого та знак

В основі лого знаходиться символ, що являє собою червоний рівносторонній хрест з потрійними хвилястими променями,
що виходять з кожного внутрішнього кута між сторонами хреста, та слова “Caritas-Spes” («Карітас-Спес») у базовій версії.
Усі елементи одноколірні. Логотип використовується в кількох графічних версіях (наприклад, знак), реагуючи таким чином
на потреби сучасних платформ й тяжіючи до тенденції динамічної ідентичності.

Базова версія

Адаптивна

Вертикальне та горизонтальне розміщення. Це дві основні конфігурації
логотипу. Використовуються в залежності до потреби композиції чи у
випадках зумовлених обмеженнями певної площини.

Знак. Одна із форм лого, що
базується на спрощені.
Використовується, як правило, на
зменшених площинах, коли текст
втрачає свою читабельність.

Спрощений знак. Передбачений
виключно для випадків, коли лого
потрібно розмістити на особливо
малих площинах. Наприклад, favicon.
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Мовні версії

В залежності від потреб та сфери комунікації, логотип можна використовувати з написанням як латинськими літерами
(згідно зі статутом), так і транслітерацією українською мовою. Приклади зазначені нижче.

Латинське лого

Українське лого
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Кольористика

Основний колір

Доповнюючий колір

ЧЕРВОНИЙ

БІЛИЙ

hex d22333

hex ffffff

cmyk 15/100/90/0

cmyk 0/0/0/0

PANTONE 186 C

PANTONE White

Червоний колір уособлює могутність,

Викликає позитивні асоціації, тому

прорив, волю до перемоги. Він

що демонструється мала кількість

завжди в русі.

забарвлення.

Характеризує: лідерство, завзятість,

Характеризує: самовіддачу,

боротьбу за свої права, творення.

відкритість, єдність.

Символізує жертовну любов і

Символізує чистоту і безкорисливість

воскресіння Ісуса Христа.

в служінні.

* Кольори PANTONE можуть дещо різнитися при друці у порівнянні з CMYK. Логотип дозволяється використовувати у червоному кольорі на білому фоні, а також навпаки.
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Монохром

Монохромні варіанти лого використовуємо в чорно-білих матеріалах, при тисненні, фольгуванні чи інших технологіях, що
обмежені у використанні всієї необхідної гами тощо. Білий та чорний є додатковими кольорами для ґайду.

Базова версія

Адаптивна

10

Вільне поле та пропорції

Базова версія містить графічний знак та шрифтову частину. Встановлена відстань між знаком та текстом має лишатись незмінною.
Зменшувати та збільшувати лого можна лише з дотриманням пропорцій. Відстань між знаком та текстом має бути незмінною та
дорівнювати значенню «+», що відповідає товщині хреста. Мінімальний вільний простір від логотипа до тексту чи інших графічних
елементів має бути не меншим ніж подвійне значення «+». Аналогічні правила застосовуються для адаптивної версії.

½

½

⅓

* У випадку кобрендингу рекомендуємо збільшити вільне поле до чотирьохкратного значення «+» між сусідніми лого. Усі логотипи мають бути візуально однаковими.
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Мінімальний розмір

При зменшенні логотипу завжди зустрічається критична точка, в якій він втрачає чіткість. Встановивши значення
мінімального розміру (виняток становить спрощений знак до якого застосовується зворотнє правило), він завжди
залишається видимим та читабельним. Основне — це правильна композиція з ураховуватння пропорцій робочої площини
та цільової аудиторії для якої готується продукт.

Вертикальне розміщення

Горизонтальне розміщення

Знак

Спрощений знак

більше 20 мм / друк
більше 60 px / діджитал

більше 10 мм / друк
більше 30 px / діджитал

більше 10 мм / друк
більше 30 px / діджитал

менше 10 мм / друк
менше 30 px / діджитал

Застосування: будь-де в залежності
до потреб композиції та пропорцій
робочої площини

Застосування: будь-де в залежності
до потреб композиції та пропорцій
робочої площини

Застосування: будь-де в залежності
до потреб композиції та пропорцій
робочої площини

Застосування: особливо малі
площини, наприклад, favicon чи друк
на олівцях

* Усі параметри зазначені по висоті.
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Допустимо

Допускається використовувати логотип білого кольору на однорідному червоному фоні (відповідно до ґайду) та світлинах,
при умові, що зберігається достатній контраст між елементами.
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Недопустимо

Заборонено змінювати пропорції, або розташування елементів, поєднувати кілька кольорів чи повертати логотип, якщо це
не передбачено положеннями ґайду. Заборонено додавати візуальні ефекти (тінь, градієнт, об'єм тощо). Порушувати умову
достатнього контрасту для робочого фону.
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Шрифти

Fira Sans – єдиний шрифт для комунікації. Рекомендується використовувати основні стилі. Набори, що не відносяться до
основних дозволяється застосовувати для акцентів (при умові достатньої контрастності). В окремих випадках, як наприклад,
виділення цитат тощо, також дозволяється використовувати стиль italic, відповідно до обраної товщини гарнітури.

FI R A SAN S FA M ILY *
Thin

Light

Regular

Bold

Black

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor

основні стилі
* Вільна та відкрита ліцензія (Open Font License) https://fonts.google.com/specimen/Fira+Sans
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Дескриптор

При поребі поєднання лого з напрямком діяльності чи найменуванням осередку, використовуємо дескриптор. За основу
беремо базовий логотип та відповідно до напрямляючих ліній (див. зображення нище) додаємо текстову чатину, що має
містити одне, максимум два слова, що розкриває напрямок діяльності. Шрифт використовуємо Fira Sans Bold.

Вертикаль

Горизонталь

¾
½ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС

⅓
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Осередки

Спираючись на дескриптор, місцеві осередки можуть прописувати назву свого міста, наприклад, Caritas-Spes Запоріжжя.

ЛЬВІВ

КИЇВ-ЖИТОМИР

ОДЕСА-СІМФЕРОПОЛЬ

МУКАЧЕВО

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

ЛЬВІВ

КИЇВ-ЖИТОМИР

ОДЕСА-СІМФЕРОПОЛЬ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

ХАРКІВ-ЗАПОРІЖЖЯ

ЛУЦЬК

ХАРКІВ-ЗАПОРІЖЖЯ

ЛУЦЬК

МУКАЧЕВО
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Додаткові графічні елементи

Додаткові елементи графічного стилю використовуються для візуального вираження бренду і його цінностей, тим самим
надавши йому динаміки й сучасного вигляду.

БРЕНДОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ

Фірмовий бланк

25

65

90

15

15

Tel./fax:
+38 044 278 19 37
+38 044 278 17 84

75

Email: caritas.spes.ua@gmail.com

Cherish merciful love and hope in actions

Caritas-Spes Ukraine
Kostiolna Str. 17
01001 Kyiv

контакти та юридична адреса:
шрифт Fira Sans Regular
розмір 9pt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

основний текст:
шрифт Fira Sans Regular
розмір 10pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

www.caritas-spes.org

01\03\2020

45

Email: caritas.spes.ua@gmail.com

Tel./fax:
+38 044 278 19 37
+38 044 278 17 84

15

Caritas-Spes Ukraine
Kostiolna Str. 17
01001 Kyiv

Cherish merciful love and hope in actions

15

одностороннй лист
формат 210х297 (А4)

www.caritas-spes.org

19

Візитки

10

60

10

10

Tel. +38 044 278 19 37
Email: caritas.spes.ua@gmail.com

5 5

Cherish merciful love
and hope in actions

10

Cherish merciful love
and hope in actions

FirstName Surname
Communications Administrator

in Caritas-Spes Kamianets-Podilskyi
Tel. +38 044 278 19 37
Email: caritas.spes.ua@gmail.com

www.caritas-spes.org

контакти: шрифт Fira Sans Regular, розмір 8pt

FirstName Surname

CEO in Caritas-Spes Kamianets-Podilskyi

10

Tel. +38 044 278 19 37
Email: caritas.spes.ua@gmail.com

ім’я: шрифт Fira Sans Bold, розмір 14pt
посада: шрифт Fira Sans Regular, розмір 8pt

12

FirstName Surname

CEO in Caritas-Spes Kamianets-Podilskyi

www.caritas-spes.org

10

візитка двостороння
формат 90х50

www.caritas-spes.org

20

21

Тека. Конверт. Блокноти

конверт
формат 220х110 (DL)

Kostiolna Str. 17
01001 Kyiv, Ukraine

блокнот \ 2 види
з пінчастою твердою палітуркою
формат обкладинки 135х195
(формат сторінок 130х190)

тека
формат 220х305
(для документів А4)

Банер. Сітілайт

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetur
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore
et dolore magna aliqua

банер для борда
формат 6000х3000

сітілайт
формат 1200х1800

www.caritas-spes.org

www.caritas-spes.org

22

Communications Administrator
in Caritas-Spes Kamianets-Podilskyi

бейджі
формат 75х110
(матовий пластик)
ширина стрічки 10 мм

ID number 23
Date of expiry
31.12.2019

www.caritas-spes.org

FirstName Surname

пін емальований
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Прапор. Браслет. Хустинка
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25

Пакет. Сумка

пакети \ 2 види
формат 300х360
(папір)

сумка \ 4 види
формат 450х390
(текстиль)

26

Кепка. Жилетка. Фартух

фартух
(текстиль)

кепка \ 2 види
(текстиль)

жилетка
(текстиль)

Поло. Футболка

поло \ 2 види
для оздоблення використовуються
вишите лого на грудях
та принт на спині й рукаві
(бавовна піке)

Cherish merciful love
and hope in actions

Cherish merciful love
and hope in actions

футболка \ 3 види
для оздоблення
використовується тільки друк
(бавовна)

Cherish merciful love
and hope in actions

Cherish merciful love
and hope in actions

27

28

Горнятко. Флешка. Ручка

горнятко \ 2 види
(кераміка)

флешка

Cherish merciful love and hope in actions

ручка \ 2 види
(метал\пластик)

Cherish merciful love and hope in actions

свічка \ 2 види
етикетки з клейкими краями
Cherish merciful love
and hope in actions

Cherish merciful love
and hope in actions

29
Свічка. Парасоля

парасоля

30

Вивіска

металева вивіска
у вигляді таблиці
пофарбована у фірмовий
червоний колір

Національний офіс
Релігійної Місії «Карітас-Спес»
Римсько-Католицької Церкви в Україні

розмір 400х400
кріпиться до стіни\фасаду
поруч з входом

Національний офіс
Релігійної Місії «Карітас-Спес»
Римсько-Католицької Церкви в Україні

31

Коробка для збору пожертв

A

90

90

вид зверху

B

вид зі сторони

C

вид спереду

160

коробка виконана
з гофрованого
кашерованого картону BBA
товщиною 10 мм

140
460

Building the civilization of
love, justice and peace aimed
at poverty reduction,
promotion of justice and
renewal of human dignity in all
the regions of Ukraine

105

Cherish merciful love
and hope in actions

180

C

320

B

A

“DO” виконане методом висічки
з аналогічного картону
та кріпиться до задньої стінки
“NATE” друк на кашеровці;
аналогічно нанесені місія, візія та лого
на відповідні до зображення
площини

загальний розмір 160х90х360 з яких
відділ для пожертв 160х90х220

Cherish merciful love
and hope in actions
Building the civilization of
love, justice and peace aimed
at poverty reduction,
promotion of justice and
renewal of human dignity in all
the regions of Ukraine
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Діджитал. Презентація

Lorem Ipsum

01.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit

dolor sit amet, consectetur adipiscing

презентація складається
з титульного листа, розділу, сторінки з фото
й сторінки з графічним елементом,
які поєднані з інформаційною частиною

Lorem
consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

02.

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua

Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id
est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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