
 

 
 

Tipus de projecte 
CES de curta o llarga duració 

Nom del projecte MEDIART Project 

Temàtica Ciutadania i participació democràtica 
Treball social 

Recepció i inclusió de persones refugiades i migrades 

Lloc Serres, Grècia 

Dates i duració La duració pot ser de 2 a 4 mesos. El voluntari pot 
començar en aquestes dates: 

 
- 1 voluntari l’1 d’abril 2021 
- 3 voluntaris l’1 de maig 2021 
-1 voluntari l’1 de juny 2021 
-2 voluntaris l’1 de juliol 2021 

Nombre de places 
disponibles 

7 places 

Data límit No n’hi ha, es tanca la inscripció quan 
troben els participants. 

Organització 
d’acollida 

Praxis 

Descripció/ 
Tasques/ 

Característiques 

El projecte MEDIART reconeix les necessitats de la 
comunitat local i ofereix oportunitats als joves 
d'expressar la seva creativitat i desenvolupar les seves 

 habilitats per a la seva vida i ocupació en el futur a través dels 
 mitjans de comunicació dels "missatges internacionals dels 
 dies". MEDIART necessita voluntaris que participin 
 activament, donin suport i introdueixin les seves noves idees, 
 promovent la diversitat cultural a la comunitat local de 
 Serres. 

 
PRAXIS és una ONG juvenil grega que té activitats en 

 l'àmbit de la cultura, els mitjans de comunicació i els 
 drets humans. Des de 1995 ofereix un ampli espectre 
 d'activitats culturals, mediàtiques i de comunicació. 
 Coopera amb els municipis, universitats, UNESCO i altres 
 institucions. Manté una forta xarxa interregional que permet la 
 realització de pràctiques, seminaris, CES i projectes de joventut. 
 Les experiències interculturals i les competències adquirides 
 obren l'horitzó dels joves. Oferir oportunitats per a expressar les 
 seves creativitats, difondre tota la informació interessant per a 
 ells i per a la seva vida i ocupació futures. 



 

 

Busquem voluntaris que puguin treballar amb totes les xarxes 
socials, promovent missatges socials i les campanyes de "dies 
internacionals" (a través de Facebook, escrivint articles als 
blogs, creant contingut a Youtube). Per tant, els voluntaris han 
de portar amb ells el seu portàtil almenys amb el programa 
Microsoft. 

 
Las tasques del voluntari poden ser: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació i 
com inscriure’s 

- Promoció i suport de campanyes nacionals i internacionals 
(principalment relacionades amb les Nacions Unides i les seves 
sub-organitzacions) 
- Administració de les organitzacions a través de diversos canals 
de les xarxes socials 
-Creació de vídeos relacionats amb els Drets Humans i 
campanyes relacionades 
- Coverage d'esdeveniments (vídeos, fotos, articles, entrevistes, 
reportatges de ràdio) 
- Campanya web internacional que promou els valors socials i 
humans 
- Cooperació amb les escoles 
- Temps d'oci utilitzant ordinadors en el Centre d'Informació de 
relacions amb els joves refugiats del camp de refugiats local 
- Ensenyar anglès o alemany 
- Altres activitats creatives, nits de cinema, jocs de grup, 
activitats a l'aire lliure. 

Per més informació, consulta: https://bit.ly/3mvODzM 
 

Per inscriure’t, has d’omplir aquest formulari:  
https://bit.ly/39UMVTl 

        i enviar- ho amb CV i carta de motivació a  
praxis@praxisgreece.com 

 
 
 


