Descriere organizație
În ARCEN proiectele se nasc din dorința de a oferi societății românești posibilitatea de a
întâlni mai des cultura în spațiul public. Prin conferințe, dezbateri, articole, expoziții, reportaje și
trasee culturale încercăm să suplinim ceea ce televiziunea și instituțiile publice românești au
încetat demult să mai ofere: o bună relație cu mediul cultural și cultivarea unui bun-simț și bungust, care ar trebui să reprezinte reperele de normalitate ale oricărei societăți. Aceleași lucruri
dorim să le aducem și în școli și licee prin module de cursuri care să trezească conștiința elevilor
cu privire la societatea în care trăiesc, să-i îndemne la participare și informare.
Pe lângă proiecte, ARCEN mai înseamnă şi un grup de oameni care încearcă să trăiască
normal – adică viu, cultural, implicat. ARCEN este un mediu de întâlnire în care filozofia,
arhitectura, jurnalismul, literatura, artele vizuale se îmbină armonios prin oameni care fac din
pasiunile lor un prilej de voie bună.

Printre proiectele la care vă aşteptăm să vă alăturaţi se numără:
„Cu bastonul prin București” – trasee culturale pentru bucureșteni și turiști
„Seri de litearatură și filozofie antică” - discuții în jurul unor texte din filozofia
Antichității
„Ceai, biscuiți, Cultură și Normalitate” – serie de dezbateri și conferințe pe teme
filozofice
„Prin Bucureștii ce se duc...” – trasee culturale prin cartiere vechi, care urmăresc salvarea
memoriei și identității orașului
„Educație urbană pentru liceeni”- cursuri gândite de ARCEN prin care ne propunem să
ducem în licee dragostea pentru oraș și spiritul civic.
Așteptăm 15 noi colegi.

Portretul voluntarului la tinerețe
Ca să-ți găsești rostul în ARCEN ar trebui să ai în dotare măcar o parte din următoarele
calități: o bună cunoaștere și întrebuințare a limbii române; dorința de a face ceva pentru alți
oameni; capacitatea de a face ceva pentru alți oameni fără a te aștepta la recompense materiale
sau la o recunoștință instantaneu vizibilă din partea acelor oameni sau a celor cu care ai lucrat
împreună; idei despre ce ai vrea să faci și cum ai putea face; capacitatea de a-ți lua niște
responsabilități și a le respecta (chiar dacă ele se dovedesc a fi mai grele decât ți-ai imaginat);
bun-simț în relațiile cu oamenii; bun-gust; atenție față de lumea în care trăiești; capacitatea de a
repera nereguli și de a dori să le corectezi/amendezi; imaginație; originalitate; energie (adică să
nu dormi cu capul pe masă);
...și măcar o abilitate practică: scris (comunicate de presă, prezentare proiect, e-mailuri
către persoane pe care nu le cunoști, recenzii); cercetare; design pe calculator (pentru afișe/site);
talent oratoric; talent organizatoric (dat telefoane, obținut săli pentru evenimente, întreținut
comunicarea între membrii implicați într-un proiect sau cu invitatul/invitații.
Dacă vrei să te alături echipei noastre, trimite-ne CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție de
maxim 250 de cuvinte pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv și
noi te vom contacta.

