Krok po kroku

W tej części prezentujemy porady, jak szukać
pracy w dziedzinie animacji kultury i community
arts, w tym, jak zdobyć zatrudnienie lub zlecenie
w ramach rezydencji.

Porozmawiaj ze znajomymi animatorami kultury i
lokalnymi organizacjami. Zapytaj ich, skąd czerpią
informację o wakatach i ofertach pracy. Często w
organizacjach pracuje niewiele osób - cierpliwie czekaj
na odpowiedź. W zamian za uzyskanie informacji, możesz
zaoferować swoje usługi jako wolontariusz lub wesprzeć
organizację w jakiś sposób (wolontariat często skutkuje
otrzymaniem po pewnym czasie płatnych zleceń lub
pracy).
Regularnie przeszukuj internet w poszukiwaniu informacji,
subskrybuj newslettery (dodawaj do zakładek wszystkie
przydatne informacje, na jakie się natkniesz).

Aktywnie działaj w społecznościach, w
których chciałbyś zrealizować projekt w
ramach rezydencji. Poszukaj informacji
na temat rezydencji, które leżą w
obszarze Twoich zainteresowań.

Szukaj

Ofert pracy
na stronach
poświęconych sztuce
i animacji kultury,
stowarzyszeń i sieci
skupiających osoby
pracujące w obszarze
animacji kultury.

Postaraj się poznawać nowych ludzi,
opowiadaj o swojej pracy i zapoznaj
się z oficjalnymi i nieoficjalnymi
sieciami zawodowymi.
Informacji, linków i ofert ogłaszanych
przez organizacje działające
w obszarze społeczeństwa
obywatelskiego. Mogą nie dotyczyć
bezpośrednio działań twórczych, ale
możesz zaproponować wykorzystanie
sztuki w celu lepszego rozpoznania
czy rozwiązania problemu, którym
się zajmują.

Warto pomyśleć o…
… założeniu działalności gospodarczej lub pracy w charakterze
wolnego strzelca, i zajęcie się samemu praktycznymi aspektami
zatrudnienia takimi jak podatki, ubezpieczenie, finansowanie itp.
Wiele krótkoterminowych ofert pracy czy zleceń na czas określony
skierowanych jest do samozatrudnionych.
Strony internetowe prowadzone przez organizacje charytatywne
i organizacje rządowe często oferują pomoc i porady w kwestii
samozatrudnienia.

Sprawdź, jak i gdzie ogłaszano informacje o naborze
rezydentów. Dowiedz się, czy lokalne uniwersytety
były zaangażowane w pracę na rzecz zaangażowania
obywatelskiego społeczności.

Aktywnie działaj w mediach społecznościowych i
nawiązuj relacje z innymi.
Regularnie odwiedzaj strony internetowe państwowych
organizacji odpowiedzialnych za sztukę, kulturę i
społeczności. Poza szukaniem pracy, warto stworzyć sobie
samemu możliwości pracy:

Warto pomyśleć o…
Poszukaj informacji na temat tych społeczności i zastanów
się, czego ty sam możesz nauczyć się dzięki pracy z nimi.
Poszukaj ludzi zainteresowanych sztuką i twórczością, którzy
mieszkają wśród danej społeczności lub z nią pracują.
Zwróć się do nich z prośbą o poradę gdzie szukać ofert dla
wolontariuszy, płatnych ofert pracy oraz zleceń.

Linki: www.communityartsinternational.com

Jak znaleźć
pracę jako
animator kultury
lub praktyk
community arts

Kluczowe wskazówki

