Servei de Voluntariat Europeu : Voluntariat europeu a
Bielorússia, art i creativitat
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Organització Sense Ànim de Lucre
Tipus entrada al calendari: Servei de Voluntariat Europeu
Temàtica activitat del calendari: voluntariat a l'estranger
Tags: Voluntariat a l'estranger
Dates de realització

Del dimarts 1 de octubre de 2019 al divendres 31 de juliol de 2020
Dates d'inscripció

Del dilluns 3 de juny de 2019 al dimecres 31 de juliol de 2019
Descripció

COCAT busca una persona voluntària per a un projecte de voluntariat europeu a Minsk,
Bielorússia, des de desetembre del 2019 fins al juliol del 2020.
"Communication through Art" és un projecte de llarga durada, realitzat per l'organització no
governamental LYVS en col·laboració amb el Museu Nacional d'Art de la República de
Bielorússia.
La idea del projecte és potenciar la vida cultural dels residents de Minsk, principalment joves,
per animar-los a aprendre més sobre les arts visuals, utilitzant enfocaments innovadors, per
promoure la creativitat, la comunicació intercultural, la comprensió i l’activisme.
PROJECTES I TASQUES:
- Organització de tallers, conferències públiques gratuïtes, nits de cinema, etc. per a joves
sobre els diferents temes relacionats amb les arts, l'obra dels museus, la comunicació;
- Organitzar vetllades interculturals;
- Organitzar esdeveniments i participar en activitats dirigides a la promoció del voluntariat;
- Ajudar en l'organització dels esdeveniments especials al museu;
- Ajudar amb el màrqueting del museu (principalment a les xarxes socials), escrivint articles
sobre museu en anglès.
VOLS PARTICIPAR? Envia un correu electrònic amb CV i una carta de motivació en anglès, el
més aviat possible a voluntariat.ltv@cocat.org
Assumpte: “ESC a Minsk”
Més info sobre el

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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projecte: https://drive.google.com/file/d/1VTBsAbKlqi6xvCEA8CA3glBF6T69iSpz/view
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/81475
Data del document:

3.06.2019
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