PLAN STAŻU
Strefa Kultury Wrocław

Stanowisko w SKW Stażysta ds. koordynacji projektów i działań w ramach programu
Sąsiadujemy (Dzień Trójkąta – Święto Przedmieścia Oławskiego)
Data rozpoczęcia i ukończenia stażu: 17.06.2019-8.09.2019
Wymiar czasu stażu (liczba godzin): 12 tygodni, 180-240 godzin
Imię i nazwisko Opiekuna stażu: Bartosz Zubik

1. Cele stażu
a) Cele ogólne
• Praktyczne zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem instytucji kultury, szczególnie w
zakresie organizacji wydarzenia o charakterze plenerowym
• Zaznajomienie się z zasadami pracy na stanowisku koordynacyjnym oraz procesami
produkcji kulturalnej imprezy plenerowej
• Weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej wynikającej z dotychczasowej edukacji i
doświadczenia zawodowego
• Nabywanie doświadczeń w pracy samodzielnej i zespołowej
• Podniesienie kwalifikacji do przyszłego zatrudnienia
• Zdobycie nowych kontaktów w środowisku twórców i producentów wydarzeń
kulturalnych, a także podmiotów, osób i miejsc działających na Przedmieściu
Oławskim
b) Cele szczegółowe - kwalifikacje i umiejętności wynikające z podjętego stażu:
• Zaznajomienie się z funkcjonowaniem, procesem realizacji celów oraz rozwojem
Programu Sąsiadujemy, szczególnie w zakresie realizacji Święta Przedmieścia
Oławskiego (Dzień Trójkąta)
• Poznanie procesów konceptualizacji, produkcji i realizacji plenerowej imprezy
kulturalnej
• Poznanie i uczestniczenie w działaniach komunikacyjnych i promocyjnych związanych
z realizacja wydarzenia
• Rozwijanie zdolności organizacyjnych, umiejętności planowania

•
•

Poznanie logistyki organizacji wydarzenia obejmującego szereg aktywności –
koncerty, spacery, pokazy filmowe itp. w ciągu jednego dnia
Nabywanie doświadczenia w pracy z różnymi podmiotami niezależnymi (NGO), jak i
miejskimi (zarządcy, jednostki miejskie) oraz prywatnymi (lokalni przedsiębiorcy)

2. Zakres zadań do wykonania w ramach stażu
Lp. Zadanie i sposób realizacji

Czas realizacji
(ilość godzin)

1.

Zapoznanie się ze strukturą i sposobem działania instytucji,
programem merytorycznym

5 godzin

2.

Działania koncepcyjne, planistyczne, przygotowanie
produkcji i logistyki wydarzenia

80-90 godzin

3.

4.

5.

Prace produkcyjne (współpraca z podmiotami
współrealizującymi, partnerami, zgody, pozwolenia itp.),
prace przygotowawcze
Udział w procesie promowania projektów (opracowanie
redakcja tekstów, publikowanie informacji w mediach
społecznościowych: Facebook, Instagram)
Realizacja wydarzenia Dzień Trójkąta

80-90 godzin

30 godzin

16 godzin

