transLUCID
Misiunea Asociației TransLUCID este de a promova cultura, educația și valorile europene în România.
Principiile noastre sunt:
- respectul față de drepturile universale ale omului,
- respectul față de metodele și cercetările științifice,
- libertatea de gândire,
- non-partizanatul ideologic și politic,
- voluntariatul.

Obiectivele asociației sunt:
- facilitarea accesului la informație și educație al tuturor cetățenilor în toate mediile și prin toate mijloacele legale;
- sprijinirea și promovarea evenimentelor și producțiilor artistice în toate formele (film, arte plastice, muzică, teatru etc.);
- monitorizarea procesului educațional în vederea optimizării desfașurării acestuia pe baze democratice și științifice.

Proiecte:
1. Sprijinirea tinerilor realizatori de film:
Stremt ‘89 – Mulțumiri speciale
București unde ești ? - Procesare imagine, montaj online, masterizare DCP
și alte filme de scurt metraj ale studenților UNATC, UNArte.
2. ASTRA_app - proiect finanțat AFCN
Aplicație online și Android pentru Muzeul Tehnologiei Populare ASTRA Sibiu
3. Evenimente
Proiecții de film:
5 Broken Cameras - Guy Davidi - Nominalizare Oscar
Aici, adică acolo - Laura Căpățână - Premiu TIFF - Zilele filmului românesc
8 Martie - Alexandru Belc
Turn off the light - Ivana Miadenovic
Creating freedom - Raul Martinez
Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu - Andrei Ujica
Concerte:
Toulouse Lautrec, The Amsterdams, Karpov not Kasparov, Audband, Monooka, Maria Balabaș, Avant Garde, Nu și Apa Neagră,
Laungerie II, Duo Cello Jaya.
Alte evenimente găzduite:
Dezbaterile CRIM Café, Sounds Czech și alte dezbateri, conferințe și workshop-uri.

Asociația are nevoie de 7 interni, timp de 3 luni, care să intre în echipa noastră pe următoarele posturi/proiecte :
1. ASTRA app II:
- web developer, android developer - continuarea dezvoltării aplicației;
- studenți, masteranzi comunicare, PR - promovarea aplicației.
2. Ateliere de creativitate pentru copii între 7 și 12 ani:
- studenți, masteranzi pedagogie, psihologie, sociologie, litere, arte vizuale, film, teatru etc.

Posibile responsabilități:
- concepe și execută materialele ce vor fi folosite în cadrul atelierelor;
- ține activitățile din cadrul respectivului atelier;
- promovează atelierele;
- creează propriul design de ateliere.
3. Organizare evenimente: studenți, masteranzi Conservator, multimedia.
4. Studii și cercetări: asistent cercetător / 2 poziții.
Responsabilități:
- ajută la culegerea și transcrierea informațiilor din teren;
- organizează ședințele de lucru împreună cu coordonatorul proiectului;
- menține relația cu partenerii din proiect;
- menține la zi bazele de date.
Cerințe:
- studenți sau absolvenți de studii universitare în urbanism, arhitectură, sociologie, economie. Licența într-unul din aceste domenii
reprezintă un atu dar nu este o condiție obligatorie;
- cunoașterea limbii engleze;
- bune abilități de comunicare cu oamenii;
- dispus să facă muncă de teren pentru culegerea de informații;
- spirit de inițiativă;
- responsabilitate.
Dacă vrei să faci parte din echipa transLUCID, trimite-ne CV-ul tău și o scrisoare de intenție de max. 250 de cuvinte pe
adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5 martie inclusiv și noi te vom contacta.
Persoana de contact: Vlad Plăiașu

