Krok po kroku

Po co planować
rezydencję?
W tej części znajdziesz kluczowe pytania, na
które warto sobie odpowiedzieć, jeśli chciałbyś,
by efektem rezydencji był wzrost zaangażowania
obywatelskiego członków społeczności.

Kluczowa wskazówka nr 1
Porozmawiaj z innymi animatorami
kultury, twórcami i instytucjami
oferującymi aktywności twórcze w danej
okolicy. Mogą to być szkoły tańca,
animatorzy, karykaturzyści, ogrodnicy
i inni przedstawiciele lokalnej sceny
kulturalnej. Wyjaśnij, jak można ich
włączyć w rezydencję.

Co charakteryzuje społeczność, we współpracy z
którą odbędzie się rezydencja?
Gdzie mieszkają jej członkowie?
Co ich łączy?
Z jakimi problemami i sprawami boryka się ta
społeczność?

Kluczowa wskazówka nr 2
Skonsultuj się ze społecznością lokalną w
sprawie najważniejszych problemów, z jakimi
się borykają i zastanów się w jaki sposób
rezydencja może pomóc im je rozwiązać. Ważne
jest zbadanie, czy dana społeczność potrzebuje
lub ma chęć wziąć udział w rezydencji zanim
przystąpisz do działania.

Co powstrzymuje społeczność przed wyrażaniem
swoich myśli i emocji?
W jaki sposób rezydencja pomoże społeczności w
uporaniu się z ważnymi kwestiami?
W jaki sposób rezydencja pomoże społeczności w
wyrażeniu swoich opinii?
Co chciałbyś osiągnąć dzięki rezydencji?
Jakie korzyści odniesie w jej wyniku społeczność?

“

To niezwykłe, co można osiągnąć
pracując z twórcą przez dłuższy czas.
Taka osoba staje się częścią twojej
społeczności i zyskuje zaufanie ludzi.
Zobaczyliśmy, w jaki sposób proces
twórczy prowadzony przez dłuższy
czas spowodował, że udzie zaczęli
ze sobą rozmawiać, czego nie dałoby
się osiągnąć gdyby sesje twórcze były
krótsze.

”

Kierownik domu opieki

Warto pomyśleć o...
… wpływie, jaki rezydencja wywrze na społeczność.
Podczas rozmów z fundatorami lub partnerami projektu,
trzeba dokładnie opisać, jakie osiągnięcia będą wynikiem
rezydencji i dlaczego są one pożądane. Konieczne
będzie również przedstawienie dowodów poparcia
udzielonego przez lokalną społeczność, osoby pracujące ze
społecznościami jak również liderów społeczności (najlepiej
było by gdybyś zachęcił przedstawicieli tych grup do
uczestnictwa w takich spotkaniach wraz z tobą).

Więcej informacji na ten temat
znajdziesz na stronie:
www.resartis.org

Jakie będą efekty rezydencji?

