Narzędzia & Zasoby

Krok po kroku

Nawiązanie kontaktu z daną
organizacją, aby zdobyć doświadczenie
w charakterze asystenta lub
praktykanta.
Zdobywanie doświadczenia na
zasadach wolontariatu lub niepłatnego
stażu.

Pełne linki: www.artworksphf.org.uk

Włączenie się w działania organizacji
pozarządowej, która prowadzi program
stażowy.

Warto pomyśleć o...
… tym, czy praca w dziedzinie animacji kultury
i community arts jest dla Ciebie odpowiednią
ścieżką kariery zawodowej. Duża część pracy
ze społecznościami odbywa się wieczorami i
w weekendy. Udział w rezydencjach oznacza
dłuższy okres pracy z dala od domu. W
dziedzinie animacji kultury czy community arts
często podejmuje się pracę na czas określony,
na zasadzie samozatrudnienia bez gwarancji
ciągłości zatrudnienia. Jednakże w niektórych
obszarach takich jak sektor publiczny, oświata
czy służba zdrowia można zapewnić sobie stałość
zatrudnienia, a w wykonywaną pracę wprowadzać
elementy animacji kultury i community arts.

Co stanowi podstawową, osobistą
motywację do pracy w tej dziedzinie?

Udział w studiach, szkoleniach i kursach
kwalifikacyjnych, które oferowane są
przez uniwersytety i szkoły wyższe.

Jakie umiejętności trzeba posiąść, a
jakie rozwijać?

W tej części prezentujemy rady i wskazówki,
jak kształtować ścieżkę rozwoju zawodowego w
dziedzinie animacji kultury i community arts.

Wsparcie & Porady
Warto zasięgnąć porady osoby, która
już pracuje w dziedzinie animacji kultury,
community arts. Może ona pełnić rolę
mentora, udzielać rad zawodowych i
wsparcia, sprawować superwizję nad
działaniami oraz dodawać otuchy,
podczas regularnych spotkań, lub w
ramach nieformalnej znajomości.

Kluczowe
wskazówki
Warto robić kilka rzeczy na raz. Często zdarza się,
że ludzie zarabiają w kilku miejscach jednocześnie,
pracując w niepełnym wymiarze godzin, aby zdobyć
doświadczenie w dziedzinie animacji kultury i
community arts odbywając bezpłatne staże.

Ścieżki
kariery
animatorów
kultury

Planowanie rozwoju zawodowego
powinno motywować ludzi na każdym
etapie ich kariery, nie tylko na samym
początku. Warto regularnie poddawać
ocenie swoje postępy i wciąż zadawać
sobie pytanie o motywację do
wykonywania pracy.

Jeśli posiada się pewien szczególny zestaw
umiejętności, można współpracować z kilkoma
organizacjami, wykonując podobne zadania, aby
w ten sposób się doskonalić.
Jeżeli istnieje jakaś konkretna motywacja
lub zainteresowanie, warto skontaktować
się z odpowiednimi organizacjami w okolicy
i podjąć różne zadania w ramach jednej lub
kilku organizacji , ale skupionych wokół danego
tematu.
Warto rozważyć dzielenie czasu między różnymi
branżami. Możliwości pracy w dziedzinie
animacji kultury, community arts pojawiają się w
kulturze, szkolnictwie, służbie zdrowia i in.
Elastyczność i gotowość do podejmowania
różnych, nawet krótkotrwałych bądź
przejściowych prac w charakterze asystenta,
stażysty czy wolontariusza mogą być niezwykle
przydatne i ułatwią rozwijanie umiejętności,
poszerzanie wiedzy i zdobycie doświadczenia.

