Poznawanie
społeczności
W tej części prezentujemy porady dla
przyszłych rezydentów, w jaki sposób można
poznać społeczność na początku rezydencji.
StPrzede wszystkim postaraj się lepiej zrozumieć daną społeczność
podejmując następujące działania:
Porozmawiaj z kierownikiem projektu, aby wskazał Ci kogoś, kto
mogłaby oprowadzić Cię po okolicy i przedstawić kluczowym
osobom w społeczności.
Porozmawiaj z kluczowymi osobami w celu zebrania wiedzy i
doświadczenia.
Zapoznaj się z otoczeniem przez odwiedzenie okolicznych sklepów,
kawiarni, organizacji wyznaniowych oraz innych miejsc spotkań
społeczności.
Jeżeli zamierzasz zamieszkać w danej okolicy, rozważ
zamieszkanie z miejscową rodziną zamiast w hotelu czy
pensjonacie.
Poszukaj zajęć organizowanych dla członków społeczności,
działań i wydarzeń, w których możesz wziąć udział lub okazji do
zaangażowania się w charakterze wolontariusza zanim przystąpisz
do prowadzenia projektu w ramach rezydencji.
Nie warto się spieszyć, zwłaszcza na początku. Społeczność
potrzebuje czasu, by Cię lepiej poznać zanim rozpoczną się
działania twórcze.

Narzędzia & Zasoby
Aby znaleźć jak najwięcej informacji na temat
społeczności, poszukaj danych na stronach
internetowych urzędu statystycznego. Przydatne może
też być korzystanie z wyszukiwarek nieruchomości,
które zwykle zawierają sporo danych statystycznych o
danej dzielnicy i informacji lokalnych.

Wsparcie & Porady
Członkowie społeczności lokalnej, edukatorzy, pracownicy
społeczni, pracownicy służby zdrowia i duchowni mogą
udzielić Ci informacji i porad na temat tego, w jaki sposób
zapoznać się ze społecznością lokalną.

Zapoznaj się z danymi demograficznymi (zwróć
uwagę na takie czynniki jak wiek, wykształcenie,
narodowość, wyznanie i pochodzenie etniczne).
Poszukaj stron internetowych dotyczących
społeczności lub grup w mediach
społecznościowych, dołącz do nich i bierz czynny
udział w dyskusjach.
Zrób przegląd lokalnymi gazet i periodyków oraz
newsletterów adresowanych do społeczności.

Warto pomyśleć o…

… tym jak w swoich pierwszych działaniach
znajdziesz czas na wysłuchanie opinii innych.
Jeżeli to możliwe, stwarzaj uczestnikom dużo
możliwości do wypowiedzi na ten temat,
w jaki sposób chcą się zaangażować w
działania twórcze lub na początku poprowadź
różnorodne zajęcia by sprawdzić, które z nich
sprawdzają się najlepiej. Warto elastycznie
podchodzić do swoich planów, tak by
uwzględniać informację zwrotną otrzymaną od
uczestników.

Przygotuj się do opowiedzenia o sobie i zaprezentowania swojego
projektu. Bądź szczery z przedstawicielami społeczności.
Gdy rozpoczniesz planowanie swoich działań, postaraj się, by
te działania odbywały się w miejscach, gdzie osoby, z którymi
będziesz pracować zwykle się spotykają.
Pierwsze zajęcia powinny być atrakcyjne i proste, aby udział w nich
był przyjemnością.
Pomyśl o zaplanowaniu jedzenia i napoi. Jedną z możliwości jest
organizacja regularnych porannych spotkań kawowych z udziałem
społeczności, podczas których poprowadzisz swoje pierwsze
działania.
Warto skutecznie informować o swoich planach i działaniach.
(Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Jak dobrze
komunikować swoje pierwsze zajęcia).

Kluczowe wskazówki
Nie powinno się fotografować
ludzi i miejsc bez ich zgody,
w szczególności na początku
projektu. Takie zachowanie może
spowodować, że społeczność
potraktuje cię jak intruza lub turystę.
Warto zacząć swój pobyt od
nawiązania osobistych relacji z
ludźmi i poświęcenie czasu na
wytłumaczenie, kim jesteś i na czym
polega twój projekt.

TOrganizacja Community Toolbox dysponuje dobrym zestawem informacji, narzędzi i
studiów przypadku przydatnych do oceny potrzeb społeczności i zasobów:
www.ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment
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