Nadační fond pro taneční kariéru
www.tanecnikariera.cz
Nadační fond pro taneční kariéru (NFTK) je jedinou organizací v Česku,
která aktivně podporuje tanečníky, umělce pohybového divadla
a cirkusové artisty v procesu změny kariéry a přípravy na ni. Budujeme
systém, který tanečníkům zajistí adekvátní podmínky v období profesní
změny.
Podobné organizace nebo programy, které pomáhají tanečníkům v okamžiku ukončení jevištní
kariéry a při vstupu do kariéry nové, fungují ve většině vyspělých zemí (Nizozemsko, Belgie,
Švýcarsko, Polsko, Slovensko, Švédsko…).

Zakladatelé
Vize tance a Taneční sdružení ČR

Patronka
Prof. Dadja Altenburg-Kohl

Cílová skupina
Tanečníci, umělci pohybového divadla, cirkusoví artisté a výkonní umělci příbuzných oborů.

Na co navazujeme?
Prozkoumali jsme obdobné zahraniční programy a organizace, s některými jsme navázali
partnerství. Formou výzkumů jsme detailně zmapovali situaci v Česku, víme kolika umělců se
problematika týká a kam pomoc co nejužitečněji směřovat. Publikovali jsme na téma změny
kariéry tanečníků několik odborných studií. O problematice druhé kariéry jsme diskutovali na
odborných seminářích a uspořádali konferenci s mezinárodní účastí. Máme zkušenosti s projekty
podpořenými z Evropského sociálního fondu, které byly zaměřeny na změnu kariéry. Podíleli jsme
se na uspořádání workshopů a pilotního projektu kariérního poradenství pro tanečníky a další
umělce v období změny.

Co je typické pro kariéru v tanci a příbuzných disciplínách?






Vysoká rizikovost – úrazy
Limitující věk – krátká doba aktivní kariéry
Rostoucí konkurence
Nedostatečné finanční ohodnocení práce
Dlouhodobé náročné studium

Kariéra tanečníka obvykle končí mezi 30. a 40. rokem věku, někdy i dříve. Tedy ve chvíli, kdy se
profesionálové v jiných oborech často právě dostávají ke svému kariérnímu vrcholu a mohou
teprve plně zúročit svou dosavadní praxi.

Vize NFTK – 2 pilíře
Základní a pravidelná činnost NF:
 Osvěta v tanečních a baletních souborech, na konzervatořích
 Pořádání seminářů zaměřených na změnu kariéry
 Zprostředkování kariérního poradenství, psychologické pomoci, koučinku apod.
 Informování o trhu práce, možnostech rekvalifikace apod.
 Zprostředkování informací a kontaktů
Speciální systém spoření:
 Tanečník / umělec si pravidelně spoří s významným státním příspěvkem – spoření na
půdorysu životního pojištění
 Po splnění podmínek (minimální délka spoření) využití naspořených peněz na start druhé
kariéry (kompenzace propadu příjmu v době rekvalifikace, investice do zahájení podnikání
aj.)
 Předpokladem je dohoda MKČR, MPSV, MF

Služby NFTK pro jednotlivce i skupiny – maximálně individuální přístup







Zajištění informovanosti (internet + individuální konzultace)
Individuální koučink a poradenství (vč. konzultací s psycholožkou a personalistkou)
Workshopy (například jak si nastavit novou vizi a cíle, jak vytvořit byznys plán – tematicky
dle potřeb cílové skupiny)
Diskuse
Sdílení zkušeností
Networking

Nejbližší kroky NFTK (do léta 2016)





Prezentace v souborech (březen 2016)
Taneční průzkum (duben-květen 2016)
Workshop: 9. 4. v Praze, v květnu v Olomouci
Diskuse: 3.5. od 17.00 ve Studiu ALTA

Výhled na sezonu 2016/2017




Přednášky/semináře na tanečních konzervatořích
Benefiční představení k ročnímu výročí založení NF (podzim 2016)
Rozšířená nabídka workshopů

Průběžné kroky



Lobbing na MKČR, MPSV, MFČR
Navazování kontaktů s Úřadem práce ČR na celostátní i regionální úrovni





Implementace zahraničních zkušeností; spolupráce s obdobnými zahraničními
organizacemi
Spolupráce s oborovými partnery v ČR
Spolupráce se srovnatelnými organizacemi z jiných oborů (sportovci, havíři)

Kontakty
Nadační fond pro taneční kariéru
www.tanecnikariera.cz
sídlo Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, 110 00
e-mail info@tanecnikariera.cz
FB Druhá kariéra umělců

