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L'ARTISTA INVISIBLE
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TIPOLOGIA

Cultura en Comú

Projecte Emergent

DESCRIPCIÓ:
És necessari portar avant intervencions directes que cerquen eliminar els
obstacles no visibles que dificulten el que la igualtat de tracte i
d'oportunitats siga un fet.
Per a prevenir la marginació i exclusió, és necessari modificar pautes socials
i culturals de comportaments necessaris procurar una societat intercultural
més justa i igualitària a través d'accions orientades a la inclusió social de les
persones migrades.
Cal prendre iniciatives i planificar intervencions que cerquen salvar les
noves generacions i rescatar les nostres pròpies de la deshumanització i de
l'individualisme extern.
És a través de l'accés a la cultura que ho podem fer possible.
Lluitar contra la pobresa i l'exclusió social és fonamental i necessari i ací
juga un paper importantíssim l'expressió artística i la cultural com la forma
de prevenció més idònia.
Destacar i augmentar la consciència de la importància de la cultura i
l'expressió artística per a la inclusió social de migrants és fonamental, ja
que aquesta actua com a promotora d'oportunitats i açò genera la tan
desitjada igualtat.
El projecte Artista invisible pretén actuar en aquest terreny i ser un
mecanisme d'intervenció social des de l'acció positiva; un instrument al
servei del benestar del col·lectiu de migrants per a contribuir a la
construcció d'una societat justa i igualitària i lliure de discriminació.
POBLACIÓ DESTINATÀRIA:
La població beneficiària d'aquest projecte són els migrants residents en
valència i especialment joves, joves en risc d'exclusió, joves aturat, amb
abandó d'estudis. Dones, dones de llars monoparentals, de famílies
nombroses, víctimes de violència de gènere, aturades i sense formació.
Majors aturats i sense sustentació familiar.
LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE:
València

PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT?
A través d'aquest projecte pretenem millorar la situació del col·lectiu de
persones migrants, treballant per a la seua integració social a través
d'aquesta proposta cultural. La fi fonamental és de dotar a aquest col·lectiu
de noves eines necessàries per a combatre la discriminació i al seu torn es
convertisquen elles i ells mateixos en promotors d'igualtat i cultura.
Apoderant-se en el personal i el col·lectiu.
Creiem fermament que suposa una contribució altament efectiva de lluitar
contra la discriminació i les diferències de tracte, d'accés a recursos i
oportunitats entre locals i migrants.
Els objectius fonamentals d'aquest projecte són:
-Enfortir la inclusió social d'aquest grup desfavorit i en risc d'exclusió social
a través de la cultura.
-Organitzar i realitzar activitats encaminades a major desenvolupament i
difusió cultural
-Formació artística a través de cursos, conferències i tallers.
-Promoure dels artistes emergents i difusió de tota producció cultural.

