Formació

Through the Lens of the Other

Primera trobada dels i les responsables del projecte. Gener 2019. Berlín.

Quan? Del 16 al 25 d’abril de 2019
A on? A Busteni, Romania
Entitat d’acollida: A.R.T Fusion
Número de participants: 2
Breu resum:
"Through the Lens of the Other" és un projecte de llarga durada (2019-2020) que té per objectiu introduir i explorar
noves formes d’entendre i abordar la discriminació a Europa, utilitzant el concepte d’interseccionalitat i sistema
d’opressions.
Quina és la situació actual a Barcelona/Catalunya? Quines són les minories, grups marginalitzats, que pateixen més
opressions? Com estan rebent aquestes opressions?
El projecte es composarà de diferents trobades internacionals, en concret, aquesta primera formació a Romania (abril
2019), dos intercanvis juvenils, un a Malta (setembre 2019) i l’altre a Hongria (abril 2020), una mostra de vídeos
documentals a Grècia (febrer 2020) i una trobada d’avaluació final del projecte a Turquia (setembre 2020).
A més, hi haurà una part de treball per part de cada entitat a escala local, en aquest cas a Barcelona, on es crearà un
grup de treball local amb el públic objectiu del projecte i s’organitzaran diferents esdeveniments, es farà recerca sobre la
temàtica del projecte, es gravarà el vídeo documental que després es presentarà al festival d’Atenes, entre d’altres.
En concret, la formació va dirigida a aquelles persones que tinguin voluntat de seguir involucrades al llarg del projecte,
col·laborant amb l’entitat sòcia (FCV) en les diferents activitats locals que s’aniran desenvolupant, conjuntament amb el
grup local. La voluntat és que les dues persones participants en aquesta primera formació, assumeixin també el rol de
cap de grup en un dels dos intercanvis juvenils proposats.
Objectius
Alguns dels objectius del projecte són:
– Promoure actituds positives cap als grups discriminats;
– Reduir els prejudicis i promoure la integració social, fomentant així la inclusió de persones marginades;
– Promoure la diversitat i l’empatia.
– Promoure la integració i la cohesió entre els estats membres de la UE en matèria de drets i llibertats.
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Està previst que es puguin assolir els objectius gràcies al fet de:
– Desenvolupar diverses habilitats i competències dels i les joves, joves treballadors/es i organitzacions juvenils;
– Oferir material educatiu d’accés obert sobre l’ús de la intersecció per combatre la discriminació;
– Utilitzar creacions de mitjans originals en una campanya de sensibilització contra la discriminació;
– Involucrar grups marginats en accions cíviques i un procés participatiu de co-creació.
Qui pot participar?
Al curs poden participar totes les persones residents a Catalunya, majors de 18 anys, interessades en la temàtica del
projecte.
Cal tenir un nivell mitjà-alt d’anglès (llengua oficial de la formació) que permeti comunicar-se amb els i les altres
participants durant la formació.
Què cal fer per participar?
1) Completar la fitxa d’inscripció (que pots trobar a la pàgina web http://www.catalunyavoluntaria.cat/oportunitats)
2) Enviar la fitxa d’inscripció a comunicacio@catalunyavoluntaria.cat
Donat el límit de places disponibles (2) recomanem enviar la fitxa el més aviat possible.
Les persones seleccionades seran informades i convocades a una reunió preparatòria, la participació en la qual és
obligatòria per poder participar al curs, i rebran confirmació per email abans de poder realitzar la compra del seu bitllet.
Per aquesta activitat no hi ha quota d’inscripció.
La totalitat de les despeses d’allotjament, manutenció, materials i transport durant el curs estan cobertes per
l’entitat organitzadora gràcies al suport del programa Erasmus+.
L’entitat organitzadora farà efectiu el pagament del cost del viatge internacional (fins a la quantia màxima del
pressupost establert per la guia oficial) un cop presentats els documents justificatius del viatge i de la compra
realitzada. En finalitzar el projecte, els participants rebran el Youthpass com a certificat que acredita el seu pas pel curs
de formació.
Per a més informació sobre el curs i com participar, pots trucar al telèfon 934124493 o bé enviar un email a
comunicacio@catalunyavoluntaria.cat (Lorena).
Organitzat per:

Amb el suport de:
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