USED 2010 yılında “çok seslilik ve çok renklilik” inancı ile
kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. USED; yerel, ulusal ve
uluslararası düzeyde eğitim ve sanat alanında faaliyetler
düzenlemek, bu alanda ortak projeler üretmek; çalışmaların
gelişimine katkı sağlamak; bu konularda çalışma yapan kişi ve
kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunmak ve bu kişileri ortak bir
zeminde buluşturmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Bu
amaçlar doğrultusunda derneğimiz yerel, ulusal ve uluslararası
düzeyde projeler hazırlamakta ve uygulamaktadır.
Kültürler arası diyalogu sağlamak ve bireylerin ön yargılarını
minimilize etmek derneğimizin hedeflerindendir. Çok sesliliğe
ve çok renkliliğe önem veren kurumumuz sanatla ilgilenen
dezavantajlı gruplar, üstün yetenekli çocuklar, gençlerle de
çalışmalar yapmaktadır.

AB Destekli Projelerimiz
*Kültürel
Kültürel Entegrasyon Projesi: Denizli’deki göçmen sanatçılara
yönelik hazırlandı.
hazırlandı

Özgün Baskı

*Mültecilerin
Mültecilerin Sosyal Hayata Katılımı: Sanatçı mültecilerin sosyal
hayata entegrasyonunu amaçladı.

Resim

*Çocuklar
Çocuklar İçin İnsan Hakları ve Sinema Projesi

Müzik

*Renkler
Renkler ve Farkındalık
*Gençlerin
Gençlerin Ayrımcılıkla Mücadelede Politika Geliştirmesi
*Dezavantajlı
Dezavantajlı Gençlerin Ayrımcılığa Karşı Politika Geliştirme
Sürecine Aktif Katılımı
*Demokrasinin
Demokrasinin Gelişmesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Rolü

Misyonumuz: Sanatı yaşam biçimi olarak benimsetebilmek
için yola çıkan derneğimiz; ulusal uluslar arası evrensel boyutta
sanatsal çalışmalar yapabilmeyi, yaratıcılığı ve hayal
gücünü yaşanılmışlıklarla birleştirerek yarınlara taşımayı
hedeflemektedir.

*(Now
(Now-Art) Gençlerin Sağlıklı Beslenmesinde Mutfak Kültürü
Farkındalığı Oluşturma
Yerel ve Ulusal Projelerimiz
Gençlik ve Sanat Kampları

Vizyon: Ulusal ve uluslararası boyutta aktif, katılımcı, önder,
yaratıcı, sürekli gelişen ve sorgulayan, farkındalık yaratabilen
bir dernek olmak.

Sanat Festivalleri
Sanat Treni
Diğer Faaliyetlerimiz

Değerlerimiz:
*İnsan merkezli

*Sosyal etki

*Gerçekçilik

*Karşılıklı saygı

*Güvenirlilik

*Sürdürülebilirlik

*Bütünsellik

*Katılımcılık

*Yaratıcılık

*Dayanışma

*Yenilikçilik

*Sürekli gelişim

Derneğimiz Bünyesinde Açılan Kurslar

*Minik
Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor (Hour Of Code)
*Seminer,
Seminer, Konferans, Panel ve Çalıştaylar gerçekleştirildi.
*6-12
12 yaş arası üstün yetenekli çocukların kişisel sergileri açıldı.
*Denizli’nin
Denizli’nin farklı sanat galerilerinde
galeri
6 karma sergi açıldı.
*Portekiz
Portekiz Lousa kentinde uluslararası
uluslar
resim sergisi açıldı.
* Ayrımcılığı konu alan stop motion ve kamu spotu.

Halk Oyunları
Satranç
İngilizce
İşaret Dili Kursu
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