Servei Voluntari Europeu

Urban Prod – Young Urban Media Makers

Títol del projecte: Young Urban Media Makers
Organització coordinadora i acollida : Urban Prod (http://www.urbanprod.net/fr/)
Durada del projecte: 12 mesos (1 de setembre 2018 – 31 d’agost 2019)
A on: Marsella, França
Vacants: 1 voluntari/a
Breu descripció:
Urban Prod és una ONG amb 10 anys d’experiència en l’àrea digital. L'objectiu és promoure la
participació ciutadana entre els i les joves. L'organització implica als joves en diverses activitats: vídeo,
fotografia, periodisme, mitjans socials, codificació... les quals són eines que proporcionen també
consciència cultural i ciutadania.
Activitats proposades:
1. Facilitació de tallers educatius sobre mitjans, periodisme ciutadà, digital cultures, vídeos i so.
2. Desenvolupament d'un Medialab: és un laboratori ciutadà de producció, investigació i difusió de
projectes culturals. L'objectiu principal és explorar noves formes de experimentació i aprenentatge
participatiu.
3. Producció de creacions audiovisuals i digitals. Producció de pel·lícules, vídeos curts, lloc web,
documentals, àudio ... per a diversos socis, com ara socials i organització cultural, institucions públiques,
canal privat de televisió ...
4. Educació no formal i formació sobre eines i cultura digitals. Classes de vídeo participatiu (incloent-hi
filmacions, periodisme, direcció i edició) per a diferents organitzacions que treballen en l'àmbit social.
Aquí trobaràs més informació!
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Que s’ofereix al voluntari/a:
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);
3) Enviar tots dos documents a: info@catalunyavoluntaria.cat 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:
info@catalunyavoluntaria.cat
Organitzat per:

Amb el suport de:
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