Servei Voluntari Europeu - SVE

URBAN PROD

Organització coordinadora/d’acollida: URBAN PROD
Durada del projecte: 12 mesos (octubre 2017-setembre 2018)
A on: Marsella, França
Vacants: 1 voluntàri/a
Breu descripció:
Urban Prod és una ONG especialitzada en creació de material audiovisual per promoure la participació civil entre la
gent jove.
L’objectiu d’aquesta organització és utilitzar l’audiovisual per promoure la cultura, com eina de transformació social i
d’educació no reglada. Una eina d’expressió, comunicació, que ajudi a promoure una participació major i més activa
entre la població jove, i donar l’oportunitat d’utilitzar la cultura i ser els responsables del contingut digital que es pot
trobar.
Les activitats de Urban Prod, en les quals participaria el voluntari/a, consisteixen en:
1) Facilitar tallers sobre els mitjans, periodisme ciutadà, cultura digital, vídeo i so.
2) Desenvolupar un Medialab –un laboratori ciutadà de producció, recerca i difusió de projectes culturals.
3) Producció de creacions digitals i audio-visuals.
4) Dur a terme formacions amb mètodes d’educació no reglada sobre eines digitals i cultura per organitzacions a
l’àmbit social.
Amb aquest perfil, l’organització busca una persona activa, adaptable i amb iniciativa social, amb ganes d’aprendre i
ganes de crear contingut digital propi.
Aquí trobaràs més info sobre el projecte!
Que s’ofereix al voluntari/a:

Fundació Catalunya Voluntària
Casa del Mar C/Albareda 1-13 2n pis 08004 Barcelona
Tel 934124493
www.catalunyavoluntaria.cat

La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, transport local, assegurança mèdica, suport lingüístic i visat
(si fos necessari) estan cobertes pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea.
L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del
pressupost establert) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra realitzada.
Els voluntaris/es també reben suport personal (mentor) i suport relacionat amb les tasques (supervisor) per part de
l’entitat d’enviament i d’acollida abans, durant i després del projecte.
Al finalitzar el projecte els voluntaris/es rebran el Youthpass, certificat que acredita el seu pas pel SVE.
Qui pot participar?
Totes les persones residents a Catalunya, d’entre 17 i 30 anys, que no hagin realitzat un SVE amb anterioritat,
interessades en la temàtica del projecte i amb ganes d’emprendre la gran aventura de ser voluntaris/es europeus.
Que cal fer per participar?
1) Preparar una carta de motivació personalitzada pel projecte en anglès (o en la llengua oficial del país de
destinació);
2) Preparar el teu currículum en anglès (o en la llengua oficial del país de destinació);
4) Completar el formulari que trobaràs fent clic aquí!
5) Per aquest projecte en concret, les persones interessades han de preparar un vídeo de presentació! Un vídeo curt
(1-2 minuts) en el que descriguis la teva personalitat, interessos i creativitat. No importa el format – es valorarà la
teva creativitat!
6) Enviar tots tres documents i el vídeo a: comunicacio@catalunyavoluntaria.cat i a colombe.urbanprod@gmail.com
especificant el títol del projecte en el qual t’agradaria participar.
La FCV enviarà totes les candidatures a l’entitat d’acollida, qui farà la selecció final del/s voluntari/es.
Per a més informació sobre el SVE, pots trucar al 93 412 44 93 o bé, enviar un email a:
comunicacio@catalunyavoluntaria.cat

Organitzat per:

Amb el suport de:

UrbanProd

Fundació Catalunya Voluntària
Casa del Mar C/Albareda 1-13 2n pis 08004 Barcelona
Tel 934124493
www.catalunyavoluntaria.cat

