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AUTORSKI PROGRAM MERYTORYCZNY 
PROWADZENIA OSRODKA KULTURY G ~ R N A  NA LATA 2020-2025 

Lokalny oirodek aktywnoici tw6rczej i edukacji kulturalnej, wzrnacniajqcy wigzi, sprzyjajqcy rodzinnej 
i sasiedzkiej integracji. 

W okresie trzech minionych lat Oirodek Kultury G6rna zyskat nowe oblicze. W istotny spos6b zmienit sie 
zesp6t. Znacznie zwigkszyta sig oferta i zakres prowadzonych dziatali, a takie nasza rozpoznawalnoit na 
terenie osiedla, dzielnicy i catej Codzi. 

Jednoczeinie podnieiliimy standardy Ogrodka jako miejsca pracy poprzez zakup wyposaienia 
oraz poprawiliimy estetyke pomieszczeh. Pozyskaliimy statq siedribg dla filii na terenie osiedia Olech6w- 
Jan6w oraz poszerzylijmy obszar dziatalnoici o osiedle Nowosolna. 

Kiuuowe znaczenie w najbliiszych latach ma kontynuowanie dziatali poiegajqcych na wnoszeniu nowej 
jakoici do coraz wiekszej przestrzeni. Miejsce pojmujg jako obszar Lodzi, Mdzkich osiedli, jak r6wniet 
obszar artystycznych i kulturalnych eksperymentow i aspiracji os6b, kt6re uczestniczg w iyciu 09rodka 
Kultury G6rna. 

W ciqgu ostatnich trzech iat udato mi sig stworzye stabilny zespbt, kt6ry z pasjq realizuje misja Oirodka 
w przestrzeni kulturalnej miasta. Nie byto to zadanie tatwe zar6wno od strony organizacyjnej, finansowej 
jak i personalnej. 

Mimo ogromu wykonanej pracy na rzecz stworzenia miejsca otwartego dla wszystkich, przyjaznego, 
do kt6rego chce sig wracat i w kt6rym moina sig rozwijaf, widzg dzii, ze to dopier0 poczqtek. 

W najbliiszych iatach stoimy przed wielkim wyzwaniem: 
zachgcania do uczestnictwa w kulturze i twdrczego iycia 
integrowania mieszkaric6w poprzez aktywnoit w obszarze kultury 
budowania trwatych relacji 

8 wsp6lnego spgdzania wolnego czasu. 

Jest to zadanie o tyle trudne, i e  w dobie rozwoju technologii mobilnych i internetowych coraz rnniej os6b 
odczuwa potrzebe spotykania sig z innymi, a aktywnoit tw6rcza postrzegana jest jako strata cennego czasu 
w galopujqcym tempie naszej codzienno4ci. 

Konieczne jest zachecanie mieszkalic6w do korzystania zoferty domu kuitury, systematycznie poprawiajqc 
estetykg miejsca oraz pracujilc nad naszq ofertq, kt6ra powinna byt: 

zauwaialna, tj. zakomunikowana w interesujqcy spos6b 
atrakcyjna 
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nowoczesna 
przystepna cenowo 
dostepna 
przynosit konkretne korzyici odbiorcom. 

W swoim programie skupiam sic wiec na kontynuacji rozpoczetych dziatan w zakresie: 
poprawy funkcjonalnoici i estetyki infrastruktury 
tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej sprzyjajqcej tw6rczej aktywnoici 
konsekwentnym tworzeniu oferty zajet i wydarzeri kulturalnych, kt6re okazaty siq sukcesem 
w ostatnich latach. 

Obecnie w OJrodku dziatajq nastepuj3ce state formy dziatarl: 
Koto sztuki -zajqcia plastyczne w dwdch grupach wiekowych (dzieci) 
Studio piosenki -indywidualne lekcje Spiewu (dzieci, mtodziez, doroili) 
Zesp6t musicalowy (mtodziei) 
Zesp6t taneczny - 3 grupy wiekowe (dzieci) 
Nauka gry na gitarze - zajajacia indywidualne (dzieci, mtodziez, doroiii) 
Warsztaty teatralne (mtodziei) 
Mata Akademia Sztuki - zajecia plastyczne inspirowane historiq sztuki (dzieci) 
Galeria Szeiciu Obraz6w - przestrzeh wystawiennicza dyplomowanych aartyst6w 

Dla seniorow w ramach Centrum Aktywnego Seniora: 
Iezyk angielski - dwa poziorny zaawansowania 
Zajecia rekreacyjne (gimnastyka) 
Zajecia komputerowe 
Warsztaty z obstugi smartfona i tabletu 
Klub Rckodzieia Artystycznego ,,Koronenka" 
Koto brydiowe 
Grupa literacka .CentauroN 
Kabaret Waciaw i jego ferajna 
Wieczorki taneczne 
Spotkania ,,przy herbatce" 
Porady prawne i psychologiczne. 

Oferta rodzinna: 
Podr6ie ze sztukq - zajecia tqczqce taniec z muzykq i piastykq 
Rodzinne warsztaty qrkowe 
Sensoplastyka, u y l i  radosne brudzenie sig, przesypywanie, hatasowanie 
Zgrajmy sir: - maratony gier planszowych. 

Opr6cz tego, odbywaja sic: - tematyczne imprezy typu: spotkania z ekspertami r6inych dziedzin, koncerty, spektakie, 
wernisaie, warsztaty twbrcze, np. ,,Wagary u Haesslera", ,,Jazzowe Walentynki", ,,Kultura jest 
kobietq, imprezy okolicznoSciowe jak np. Urodziny kodzi, Dzierl Dziecka, Dzien Babci, Dzieh 
Niepodlegiooki. 



wydarzenia edukacyjne dla grup zorganizowanych ze szk6t w ramach programu ,,Mata Akademia 
Kultury" - zajecia o historii todzi, kulturze regionu, kulturze kraj6w Unii Europejskiej, tematyczne 
warsztaty plastyczne 
p6tkolonie letnie i zimowe 
konkursy: literacki - .Wspomnienian, piastyczny - .Hej kolqda, kolgda", wokalny - ,,Mitosna Nuta. 
GramyMf', a takie coroczny Turniej Szachowy z okazji gwieta Niepodleglogci 
wydarzenia projektowe realizowane w ramach dotacji celowych -irednio 8 projekt6w rocznie oraz 
wydarzenia bedqce efektem wsp6tpracy z innymi podmiotami, m.in. .Plac Zabaw Tworczych", 
,,Osiedlowe symboie", ,,Plusk stowa", ,,Wykai inicjatywe", ,,Targi staroci", ,,Noc teatru", ,,Srebrna 
Fiesta", ,,Witaj szkoto". 

To wszystko sprawia, i e  Ojrodek Kultury G6rna tqtni iyclem przez caty sezon. W okresach najwiekszej 
intensywnoici (listopad, grudzieri, kwiecieri, majJ odbywa sig w miesiqcu ok. 40 wydarzeli, a w skali roku 
realizowanych jest 450. Z oferty Ofrodka Kultury G6rna korzysta rocznie ok. 12 000 os6b, z czego z form 
statych ok. 1600 os6b. 

Oirodek nie zawiesza dziatalnojci w okresie wakacji, realizujqc wydarzenia plenerowe typu ,,Piac zabaw 
tw6rczych" orazwykorzystujac stonecznq aure do realizacji okazjonalnych imprez poza murami budynk6w. 
Jednostkowe przedsiqwzieciaskierowane q do niewielkich grup od 10 do 50 os6b, w zaleinoici od rodzaju 
wydarzenia. Sprzyja to budowaniu bezpojrednich relacji i rodzinnsj atmosferze, dzigki czemu kaidy tu 
czuje sie zauwaiony. 

Ofrodek chqtnie wtqcza sig we wsp6torganizacj~ wydarzeri skierowanych do szerokiego grona odbiorc6w 
- imprezy miejskie, w kt6rych liczba uczestnik6w liczona jest w setkach. 

Podjete ww. dziatania zarnierzam kontynuowat - wzmocnit je programowo i promocyjnie. Planujq dziatat 
wg przedstawionych w daiszej czejci priorytetcjw, realizujqcych zatoienia Polityki Rozwoju Kultury 2020+ 
dla Miasta todzi. 

1. DOM KULTURY - DOM RODZINNY 

Okres realizacji: 2020-2025 
Zadanie realizowane w trybie ciqgtym 

Lokainy dom kultury na G6rnej to miejsce integrujqce spolecznoit lokalnq wok6t rozmaitych form 
aktywnofci kulturalnej. Moim celem jest ukierunkowanie oferty domu kultury na potrzeby rodzin. Oferta 
Ojrodka Kultury G6rna powinna byt jeszcze bardziej dostosowana do kalendarza iycia rodzinnego 
i sposobdw spedzania wolnego czasu rodzin. 

Zaiezy mi na tym, aby odwiedzajqcy dom kultury znajdowali tu dia siebie przestrzeri, o kt6rej chcq wracat. 
Gdy dzieci korzystajq z zajet piastycznych czy wokalnych, w tym samym czasie ich rodzice mogq: 

spgdzid czas w ogrodzie - korzystajqc z Ieiakdw, huitawk~ lub bawiac sie np. z mtodszym 
rodzeristwem w tzw. ,,Btotnej kuchniu 

w w mitej aurze foyer Oirodka oddat sit: lekturze, pograt w plansz6wki, porozmawiat z innymi 
rodzicarni 
obejrzetwystawe w Galerii 6 Obraz6w 
zatatwit bieiqce sprawy przez internet dziqki dostepnaici sieci Wi-Fi. 



Bardzo waine jest, by pierwsze doswiadczenia kontaktu re sztukq i kuiturq odbywaty sig w obecnoici 
rodzica i przy jego autentycznym zaangaiowaniu. Sprzyja to budowaniu wiezi rodzic-dziecko, pozytywnie 
wartoiciuje kulture, rozbudza wzajemne zaciekawienie i odkrywanie zainteresowari. Zaleiy mi na tym, 
by wzrnacniaC jako4ciowo i promocyjnie ofertg skierowanq do catych rodzin - bez wskazywania kryteri6w 
wiekowych. Oferta Oirodka dla dzieci ma wyciqgat z dom6w i i centrbw handlowych cafe rodziny. 
Ze wzgigdu na silne sfeminieowanie dziatalnoici kulturalnej, zaleiy mi na wzbogaceniu oferty rodzinnej 
o aktywnoici sprzyjajqce aktywizacji ojc6w. 

W tej formule proponuje nastepujqce dzialania realizowane w spos6b ciqgty w latach 2020-25: 
Rodzinne majsterkowanie, czyli gwoidzie, mtotki idq w ruch. Tworzenie wsp6lnych karmikbw, 
krzesetek, przedmiot6w domowego uiytku 
Poznawanie tajnik6w biatej broni i iucznictwa 
Tworzenie gabarytowych instalacji 
Cyrkomotoryka, czyli podrzucanie, wygibasy i wyzwania 
Sensoplastyka, czyli duio brudzenia sig, hatasowania, mieszania, przelewania 
Spotkania z plann6wkami - rodzinne rozgn/wki, testowanie gier, w tym nowoici wydawnictych 
Plac zabaw tw6rczych - wakacyjny cykl wydarzeri artystycznych, dzieh peten artystycznych 
wybryk6w dla matych, duiych i tych bardzo duiych dzieci 

8 Prezentacje ar+.ystymne typu koncerty, przedstawienie poiqczone z warsztatami 
Gry terenowe, typu podchody. 

PLAC ZABAW TW~RUVCH 
Termin realizacji: 2020-2025 
Zadanie realizowane w trybie sezonowym (sezon wakacyjny) 

To cykl plenerowych wydarzeri artystycznych [gtbwnie warsztat6w) skierowanych do dzieci wraz 
z rodzicami. Dotychczas odbyto sip 5 edycji tego przedsiewziecia. W zaieinoici od wielkotci budietu 
i pozyskanego dofinansowania, cykl ma charakter weekendowy lub realizowany jest przez caie wakacje. 
Dla najmtodszych uczestnik6w to czas peten dziatah tw6rctych, poznawania sztuki, czerpania radoici 
z obcowania ze sztukq oraz wyzwalania kreatywnoici. To takie czas dia doroslych-rodzic6w i edukatorbw, 
ktdrzy podczas wsp6lnych wybryk6w doskonalq urniejptnoit wsp6todczuwania, komunikacji z dzietmi, 
tworzenia tu i teraz. To przede wszystkim wspaniale spedzony razem mas. 
Zaleiy mi na rozwoju tego przedsiewziecia i jego roli w reaiizacji zatoieri Programu wsparcia i rozwoju 
edukacji kuiturainej w todzi. Przy odpowiednim budiecie moie zmierzad do rangi pornahskiego Biennale 
Sztuki Dziecka. Planuje podniesienie rangi ,,Placu zabaw tw6rczychN poprzez wprowadzenie nagrody 
dzieciqcego jury dla instruktordw, animator6w i edukator6w. Oceniana bgdzie pomy~towoiC, rozbudzenie 
ciekawoki, zdobycie nowych umiejetnoici oraz ... wsp6tczynnik zaangaiowania rodzic6w. Uimiech 
i zadowolenie najmtodszych oraz chgd powt6rzenia warsztatu bedrie najwyiszp nagrodq dla animator6w. 

DZIKIE DZlECl 
Poc2;ltek realizacji: 2022 
Zadanie realizowane w trybie okresowym [okres wakacyjny) 

Czerpiqc z doiwiadczeri wizyt studyjnych, zamierzam podjqi: sie zorganizowania w ogrodzie Ofrodka 
Kultury G6rna przedsi@wziecia unikatowego - uruchomienia placu zabaw dia dzieci na wz6r projektu 
,,Rezerwat Dzikich Dzieci" w Lublinie. Bedzie to przedsiewziecie w duio mniejszej skali (w Lublinie 
sezonowy budiet zadania t o  200 tys. d.), ale z zachowaniem ideowych zatoieri lublihskiej inicjatywy. 
To strefa swobodnej zabawy, M6ra w okreilonych terminach bedzie dostepna Wqcznie dla mtodych 
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lodzian w wieku szkolnym (od7 roku iycia). .0 tym w co i najakich zasadach bawiqsie decydujq onesame. 
Rezenvatowy zesp61 zadba, aby dzieciakom niczego nie zabrakto, a grupa Playworker6w bedzie czuwata 
nad tym, ieby w zabawie nikt nie przeszkadzal. Dzieci bgdq mogiy swobodnie budowat wlasnq 
rzeczywistoit, hvietnie sie przy tym bawiqc" - tak o Rezerwacie mowiq jego tw6rcy dziatajqcy pod egidq 
Centrum Kultuv w Lublinie. 

ARTYSTYUNE URODZINY W DOMU KULTURY 
Pouqtek realizacji: 2020 
Zadanie okazjonalne 

Familijna przestrzeri Oirodka Kultury Gdrna otwarta zostanie na tak waine wydarzenie w iyciu kaidej 
rodziny jak iwigtowanie urodzin dziecka. To odpowiedf na komercyjnq ofertg kin, figloraj6w i fast food6w. 
Poprzez celebrowania urodzin wlafnie, moim celem jest pokazaniem dzieciom, i e  dom kultury to waine 
dla nich miejsce. Kluuowym elementem tej celebracji bedzie artystyczno-edukacyjny wymiar urodzin. 
Bgdq one niezapomnianym dniem spedtonym w gronie przyjacirji i rodziny, ale r6wniei zapadajqcym na 
dtugo w pamigE wydarzeniem kulturalnym - angaiujqcym sferg fizycznq i emocjonainq, sfere wyobrafni i 
sferg kreacji. 

1 2. DOM KULTURY - MIEJSCE W CODZl 

Pouqtek realizacji: 2020 
Zadanie realizowane w trybie ciqgfym 

Siedzibq Ojrodka Kultury G6rna jest willa Ottona Haesslera - niemieckiego fabtykanta. Wybudowana w 
1896 r. w niespotykanym w Wdzi stylu szwajcarsko-alpejskim, jest przykladem wielokulturowej i 
industrialnej historii todzi. Zwatywszy, jak istotnym aspektem w Poiityce Rozwoju Kultury 2020c dla 
Miasta Codzi jest toisamoid miasta i jego dziedzictwo kulturowe, w OJrodku Kultury G6rna podejmowane 
bedq dziatania siuiqce poznawaniu historii todzi i zwigkszajqcego wiedze lodzian na jego temat. 
Duiym prestizem jest moiliwoii: prowadzenia dziaialnoici domu kultury w willi otoczonej ogrodem, 
wpisanej do ewidencji zabytkdw. 

Zaleiy mi, aieby kaidy odwiedzajqcy OSrodek poznawai historig miejsca, w zwigzku z tym: 
w program okazjonalnych wydarzeh wlqczana bgdzie historia wilii 
w foyer Osrodka zamieszczona bgdzie tablica z historiq OJrodka 
pomieszczenia w wyremontowanym budynku zyskajq nazwy nawiqzujqce do historii budynku 
i historii lodzi. 

Planuje takie organizowat przedsiqwziecia odnoszace siq do historii miasta, do mikrohistorii osiedli 
i osobistych historii mieszkatic6w 

w blog i/lub vlog ,,Osied\owi reporter# 
popuiaryzacja i rozpowszechnianie wydawnictwa ksiqikowego Ofrodka Kultury G6rna .Katdy 
w Codzi skwerek zna Stag wr6belek0 (2 tomy) 
tematyczne gryterenowe typu podchody 

a dokumentowanie mikrohistorii mieszkafic6w, mwniei w formie konkunu literackiego 
,,Wspomnienian 
spaceryz przewodnikfem. 



I 3. DOM KULTURY - DOM NOWOCZESNY 1 
Pouatek realizacji: 2020 
Zadanie realizowane w trybie ciqgtym 

W zwiqzku z rozwojem technik cyfrowych, komputeryzacjq, rozwojem technologii internetowych 
w nadchodz?p,m okresie chciatabym otworzyt dziatalnoit. Ofrodka wtainle na nowe media - zarbwno 
w odniesieniu do podejmowanych metod edukacji kulturalnej, jak i w kontekicie poprawy jakofci 
codziennego iycia. 

NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA 
Poczqtek reallzacji: 2020 

Dotychczas pracownia komputerowa speiniata oczekiwanta jedynie starszych odbiorcbw kultury. Dzieki 
realizowanemu obecnie w Obrodku zadaniu inwestycyjnemu, pod koniec bie$cego roku powstanie 
pracownia komputerowa odpowiadajaca oczekiwaniom szerszego grona odbiorc6w. 

Planuje kontynuowai podejmowane formy za jg  i warsztatbw likwidujqcych bariery w dostepie 
do internetu i nowych technologii wfrbd osbb w wieku senioralnym: 

podstawy obstugi laptopa i komputera 
pierwsze kroki z internetem 
podstawyobstugi tabietu i smarfona 

= podstawy grafiki komputerowej. 

Po zakoriczonym remoncie planuje nadat pracowni komputerowej nowg toisamo56. Nie bqdzie to jut 
wytqcznie miejsce dla o d b  w wieku Sot, ale przestrzeri aktywizacji mtodszych mieszkaricbw todzi. ~ w i a t  
nowych technologii i komunikacja poprzez media spofecznoiciowe jest codziennojcig dzisiejszych 
nastolatkow. Zamierzam tg tendencje wykorzystat jako narzedzie do rozwoju i zwiekszania Swiadomoici 
mtodych ludzi w obszarze estetyki i kuitury medialnej. 

BEZPIECZENSTWO W INTERNECIE 
Poczatek realizacji: 2020 

Obecnie mtodziez surfuje w internecie na wtasnq rekc bez wsparcia odpowiedzialnych przewodnik6ww, 
a wrecz w poczuciu krytyki i braku zrozumienia. Dostrzegajgc zagrotenia z tego wynikajqce, zamierzam 
wykorzystat iwiat nowych technologii jako narzedzie do nawigzania relacji z mtodzieig, poznania ich 
Swiata, zyskania wzajemnego zaufania. Bez otwartoici na nowe technologic dom kultury jawit sie bedzie 
miodym ludziom jak miejsce nie dla nich. 

Jednoczeinie planujemy promowat bezpieczne zachowanie w sieci wkrbd dzieci i SwiadomoK zagroie~i 
wynikajqcych z internetu dla rodzicbw takich jak hejt. Zaleiy nam, aby rodzice nauuyli siq rozpoznawat 
niebezpieczelistwa groiqce dzieciom - uzaleinienie od gier, znecanie sie nad r6wietnikami 
z wykorzystaniem portali spoieunohiciowych czy dosrgp do pornografii. 
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PRACOWNIA YOUTUBERA 
Poczatek realizacji: 2021 

Planujg otworzyt specjalnq grupg warsztatdw pod hastern ,,Pracownia Youtubera". Nastolatkowie bgdq 
rnogli nauczyt sig tworzytfiirny, spoty i reiacje, wyszukiwat ciekawe ternaty do przedstawiania. Zaproszeni 
bgdg m.in. do wsp6ttworzenia vloga o swoirn osiedlu, o wydarzeniach, ktore ich interesujq i ternatach dla 
nich wainych. Zajgcia te zostang poprowadzone w taki sposbb, aby zwigkszyt iwiadornofe i wrailiwoft 
rniodych ludzi na kwestie estetyki, kultury stowa, kreowania wizerunku. Wykorzystane t e i  bgdg do 
poruszania takich kwestii jak bezpieczeristwo, granice prywatnofci, ochrona danych i ochrona wizerunku, 
prawa autonkie i otwarte licencje. 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 
Pougtek reallzacji: 2022 

W nowej pracowni komputerowej chciatbym organizowat zajgcia, ktore urnoiiiwihlby ekspresjg tw6rczq 
rowniei w aspekcie projektowania graficznego. To urniejgtnoit oczekiwana na rynku pracy, wyrnagajgca 
nietylko talentu plastycznego, ale takie wiedzy technicznej. Rolq oirodka jest rorwijanie wszechstronnych 
urniejgtnogci pozwalaj?cych wykorzystywat pasje takie w iyciu zawodowym. 

NAUKA PROGRAMOWANIA DLA DZIECI, DOROStYCH I SENIOR~W 
Poczgtek realizacji: 2022 

W nowej pracowni komputerowej chciatbyrn prowadzit zajgcia skierowane do dzieci, pozwalajqce irn u u y t  
sig podstaw prograrnowania od najrntodszych lat. Ta oferta bytaby uzupetnieniern i rozwinigciern 
inforrnatyki w szkoiach, z naciskiern na praMyczne zastosowanie i rozwijanie pasji. Zajccia takie 
przyciggatyby r6wniei rodzic6w zainteresowanych zrozumieniern tego, uego nauczyh/ sig dzieci na 
warsztatach kornputerowych w Ofrodku. tatwoft z jakq dzieci sg w stanie opanowat nowe technologic 
bytaby najlepszg motywacjq dla dorosiych i senior6w w uczeniu sig bardziej zaawansowanych rnoiliwo3ci 
wykorzystania kornputerbw i sieci. Ze wzglgdu na wysokie koszty ustug szkoleniowych tego typu, realizacjg 
takich przedsigwzigt uzaleinig od rnotliwoi.ci pozyskania frodk6w zewngtrznych na ten cel. 

NOWOCZESNIE, ALE OFFLINE 
Poczgtek realizacji: 2020 

Gry planszowe, zwane popularnie ,,plansz6wkarniU, przeiywajq wspotczefnie renesans. Poprzez gry 
planszowe moina poznawat kulturg, hlstorig rniasta i iwiata, rozwijat kreatywnoft, wyobrainig, 
nawiazywat relacje spoteczne, u u y t  sig koniecznoki przestrzegania okreflonych regut. Planujg realizacjg 
innowacyjnych dziatah edukacyjnych, wykorzystujqc ich potencjat i atrakcyjnoft. 

4. DOM KULTURV - DOM PEEN SZTUKl 

GALERIASZ&CIU OBRAZ~W 
Poczatek realizacji: 2020 

W OSrodku Kultury G6rna od 2012 roku dziata w foyer na pigtrze Galeria Szejciu Obraz6w - jedyna 
przestrzeri wystawiennicza w tej okolicy. Galeria prezentuje tw6rczo.E artyst6w dyplornowanych, gt6wnie 
absolwent6w Akademii Sztuk Pieknych w todzi - dzieki statej wsp6lpracy partnerskiej z tq uczelniq. 
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Eksponowane sg t u  prace graficzne, malarskie, fotograficzne, jak r6wniet obiekty przestrzenne. Wernisaie 
rnajg swoich staiych bywalc6w, a ekspozycje przez kolejne 2 miesiace moga oglgdat wszyscy uczestniq 
wydarzeii i zajqt w Oirodku. 

Zaleiy mi na wzmocnieniu roli Galerii w obszarze zwiekszania iwiadorno9ci na temat sztuki i odczytywania 
kod6w kultury. W tyrn celu wzbogacony zostanie program wystaw o wydarzenia towarzysagce: 

Warsztaty tematyczne - konteksty, inspiracje, tematy bqdgce przedmiotem wystawy 
Warsztaty artystyczne - dotyczgcych danej techniki artystycznej 
Oprowadzania kuratorskie-om6wienia prezentowanych prac i dokonari artysty. 

Wydarzenia tego typu skierowane byiyby do r6inych grup odbiorc6w, rowniez do dzieci i rodzin. 
Umoiliwig bardziej iwiadomy odbi6r sztuki i wzrnocniq obecnoid prac eksponowanych w Oirodku. 

GALERIA SZTUKI DZIECKA 
Poczqtek reallzacji: druga potowa 2020 

Od kilkunastu lat w 09rodku dziafa koto pplstyczne, obecnie pod nazwq ,,Kofo sztuki". Dotychuas nie 
realizowane byiy wernisaie prac uczestnik6w tych zajet Zaleiy mi na tym, by etap edukacji kaidorazowo 
zako~iczony by1 wernisaiem prac. W tym celu planujq stworzyf Galerig Sztuki Dziecka. Moiliwoii: 
zaprezentowania swoich dziet przez dzieci podniesie poczucie wartoici uczestnik6w zajqt. Pouujq sig 
,,prawdziwymi artystarni" oraz zrnierzg sip z trudnym, acz bardzo rozwojowym doiwiadczeniem, jakim jest 
konfrontacja wtasnego dzieta z innym odbiorcami. 

TANIEC - OD NOWA 
Poczqtek realizacji: druga potowa 2020 

Zesp6t tarica ,,Akcent" to historia Oirodka, a jego dziafalnoit w ostatnim okresie stabta. W okresie remontu 
zajqcia nie moga bytrealizowane. Chce wiecwykorzystat tq stop-klatkq w dziatalnotci zespotu, by stworzyd 
nowg formutp zajpt tanecrnych pod now? nazwg. Mam nadziejg, i e  umoiliwi zapoczgtkowanie 
dziatalnojci formacji tanecznej reprezentujqcej Ofrodek Kultury G6rna na konkursach i przeglgdach. 

SPIEW 
Poczqtek reallzacji: 2020 

Lekcje ipiewu cieszg sip rosngcq popularnoicia. OSrodek jest rozspiewany niernal kaidego dnia. Zajqcia 
rnajq charakter indywidualny. Zaleiy mi na poprawie jakogci edukacyjnej zajpt - aieby 4piew niejako 
przestat sig ukrywaC i ,,wyszedt z szufiady". Wprowadzane bedg metody zwigzane wystgpieniami 
publinnymi. 
Zaleiy mi r6wniet na wdroieniu dziataii sprzyjajgcych wsp6lnemu Spiewaniu - tematycznych spotkaii 
z piosenkg, integrujgcych r6ine grupy wiekowe i irodowiskowe. 

TEATR 
Pocz;ftek realbacji: 2020 

Dziatalnoid teatralna w 04rodku systematycznie sip kurczy. Obecnie jest ona ograniczona do 
nastepujgqch form: 

Kabaret Wactaw i jego ferajna (seniorzyj 
mtodzieiowa grupy, kt6ra wylonita siq w wyniku projektu ,,Wykai inicjatywg" 
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coroczna ,,NocTeatrun (w ramach akcji Dotknij teatru"), na kt6rq wielu todzian czeka cab rok. 
Po zakoriczonym remoncie sali widowiskowej zamierzam podjqt dziatania majqce na celu odbudowanie 
kultury teatralnej zwlaszcza wir6d dzieci. Planujg stworzyC grupg dziecigca pracujqcq w oparciu o metode 
improwizacji (teatrimpro), wspieranej technikami dramy. 

LEKUE VIP 0 SZTUCE 
Poczqtek realizacji: pierwsza pdowa 2020 

Mata Akademia Sztuki i Lekcje VIP dla szk6t to formy zajet artystycznych wytamujqce siq z tradycyjnej 
formuty k6tek piastycznych. Wykorzyqwane bgdq nowe technologie - projekcje, prezentacje, inspiracje 
z zakresu historii sztuki, podnoszqc walor edukacyjny i w sposob atrakcyjny przekazujece tregci. 

WYST~PY UQESTNIK~W 
Ponqtek realizacji: druga pdowa 2020 

Zaieiy mi na podniesieniu rangi wydarzeri prezentujqcych efekty pracy uczestnikdw zaje6 stabch -gra na 
gitarze, ipiew, zespoh taneczne poprzez oprawg medialnq - spofy promujqce - oraz przygotowywanie 
materiat6w z realizacji wydarzeli w postaci nagrali mp.3, video. 

5. DOM KULTURY - DOM PELEN SENIOR~W 

Poczqtek realizacji: 2020 
Zadanie realizowane w trybie cI&m 

Przeciwdziatanie wykluczeniu, promowanie aktywnego zycia, profilaktyka zdrowotna poprzez aktywnoji: 
kulturalna to gt6wne zadania Centrum Aktywnego Seniora. Dom kultury to miejsce pelnie seniorbw, 
bowiem spoteczehstwo starzeje sig i okazuje sig, i e  dopier0 na emeryturze ludzie majq czas i ochotg na 
wlasnqtw6rczoit, na bardziej czynne uczestniczenie w kulturze. OLodek Kultury G6rna i filia na Olechowie 
to miejsca, w ktbrych seniorry sq traktowani podmiotowo i nie czujq sig samotni - poznajq grono 
rowiegnikdw, z ktbrymi rozumiejq sie najlepiej. 

Obecnie nastepuje istotna zmiana mentalna. Do grona emeryt6w doteczajq najmtodsi reprezentanci 
pokolenia baby boomers. Obecni 60-iatkowie to osoby o innych do5wiadczeniach i oczekiwaniach nit ich 
r6wieinicy jeszne dekadg temu. W zwiqzku z tym programy i wydarzenia dla senior6w prowadzone bgdq 
w taki spos6b, by zaspokajat potrzeby tej zr6inicowanej grupy odbiorc6w i poddawane bedq bieiqcej 
ewaiuacji. 

SREBRNA FIESTA - WSP~LNE DZIECO DOMOW KULTURY 
Pocqtek realizacji: 2020 (zadanie okresowe) 

Duiym sukcesem co roku jest kampania informacyjno-promocyjna ,,60 + Czas na kulturg", kt6ra poprzez 
intensywne dziatania medialne -zar6wno w mediach tradycyjnych, jak i internetowych oraz poprzez iywy 
i jasny przekaz integruje najstarszych mieszkaric6w naszego miasta oraz przetamuje stereotypy na temat 
senior6w. Finatowym elementem kampanii jest Parada Seniorh ,,Srebrna Fiesta". Watnym aspekfem 
przedsiqwziecia jest wsp6tpraca pomigdzy domami kultury, zaangaiowanie poszczeg6inych zespoMw 
w organizacje dziaiali programowych. Dzigki temu projekt $czy nie tylko pokolenia, ale r6wniei domy 
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kultury. Warto zacieiniat wspotpracg pomigdzy domami kultury poprzez iqczenie sit przy organizacji tego 
typu przedsigwzigt. 
KABARET WACCAW I JEGO FERAJNA 
Poczqtek realizacji: piwwsza pdowa 2020 

Peretkq dzialainoici senioralnej na Siedieckiej jest kabaret ,,Wadaw i jego ferajna", kt6rego animatorkq 
i reiyserkg jest charyzmatyczna emerytowana aktorka Anna Grzeszczak-Hutek, znana r6wniei jako 
dziataczka spoleczna. Kabaret wyr6inie sig na tle innych grup seniorainych specyfikq osobowoici oraz 
faktem, i e  tworzq go osoby ok. 80-letnie (najstarszy cztonek kabaretu ma 85 [at). Energia, wrgcz 
iywiotowobt tej gwpy w zestawieniu z pow-zymi faktami sprawia imponujqce wraienie 
i determinuje do wsplerania dziatalnoici kabaretu i pokazywania jego artystycznych dokonari szerokiemu 
gronu seniorow, jako tzw. Jwiadectwo, re naprawde moina, mimo wszystko. 

r 6. DOM ICULTURY - DOM NA OSIEDLU OLECHOW 

Poczqtek realizacji: pierwsza pdowa 2020 
Okres realizacji: lata 2020-25 
Zadanie realizowane w trybie ciqglym 

Od wrzeinia 2012 roku dziatata na terenie osiedla Oiechow-Jan6w filia Oirodka - Strefa Kultury Otwartej. 
Filia rozpoczgla dziafaino5t w dwoch szkolach podstawowych, stgd jej nazwa - strefa kultury wydzieiona 
zostaia w dydaktycznych salach. W roku 2017 udato sie pozyskaC niezaleinq siedzibe- lokal uiytkowy w 
bloku mieszkalnym przy ul. A.Jagiellonki 4. Wykorzystany jest t u  kaidy centymetr powierzchni, a zmystdwa 
arantacja wnetrza sprawila, i e  kaidy kqt natchniony jest sztukq. Program Strefy Kultury Otwartej 
ukierunkowany jest na zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkaricow osiedla Olechow w kaaidym wieku. 
Jest przykladem tego, jak wiele moina zaoferowat w nlewielkiej (55m2) powierzchni dzigki zaangaiowaniu 
i determinacji calego zespotu: 

STREFA TAfiCA 
sala baletowa [dla mar. 10 o d b  na zajeciach ruchowych I25 os6b na spotkaniach) 
Odbywajq sig tu zajgcia tanecrne dla dzieci (Ole! Balet, Ole! Dance!), ,,Studio WokaLove" - lekcje 
ipiewu, zajecia rekreacyjne dia senior6ww, ,,Wieczory z pasjq" -spotkania sqsiedzkie oraz 
okazjonalne rodzinne warsztaty 
STREFA KREAMNNA 
pracownia plastyczna (dla max. 10 os6b) 
Przestrzeri sfunkcjonaiizowana pod kqtem dzialari plastyunych. Odbywajq sig tu zajecia plastyczne 
STREFA MUZYQNA (pomieszcrenie wejkiowe) 
To miejsce pierwszego kontaktu z odbiorcg, tj. mini-biuro oraz miejsce prowadzenia zajeC 
indywiduainych - iekcji gry na gitarze. 

Strefa Kultury Otwartej jest przedsiewziqciem wyrostym ze wsp6lpracy instytucji kultury, rady osiedla, 
sp6tdzielni mieszkaniowej i szka. To zupefnie nowy model tworzenia punktu kultury - jako inicjatywy 
oddolnej i nawiqzania strategicznych partnerstw. 
Strefa jest .dzieckieml' Ojrodka Kultury Goma, wspieranym zaangaiowaniem catego zespotu. Oferta 
09rodka impiementowana jest na teren osiedla, czego efektem sq: 

Rodzinne warsztaty - cyrkowe, sensoplastyczne 
Wydarzenia osiedlawe w ramach ,,Placu Zabaw Tw6rczychU 
Zajecia dla seniorow. . 
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Proponowany kierunek rozwoju Strefy Kultury Otwartej t o  nawiqzanie do modelu ,,miejsca otwartego". 
To punkt spotkari i dobrego spedzania czasu wolnego, wymiany doSwiadczeli rodzic6w z mah/mi dzietmi, 
a takie przestrzeri do zwyuajnych sqsiedzkich rozm6w. 

Uczestnikami zaigc staiych, spotkari, warntat6w artystyunych sg dzieci, seniorzy i rodziny z dzieemi. 
Szczegdlnie to miejsce upodobali sobie seniorzy, jak rowniei mamy matych dzieci. 

Projekt pn. ,,Osiedlowe symbole" otworzyi Strefa dla nastolatkow, ktorzy dobrze sir. tu poczuli 
i obecnie chgtnie przychodzq po lekcjach po prostu t u  odpoczqt. 
Maraton Gier Planszowy~h zainferesowat dziatalnoicig Strefy liceaiist6w i student6w. 

Dziafania warsztatowe, koncerty, spotkania, zajacia i w szczeg6inofci dziaiania projektowe kierowane 
do poszczeg6lnych grup, muszq miet swojq ciqgiofi: i by6 dziafaniami systematycznymi. Dzigki takiej 
formule Strefa Kultury zyska statych uczestnikbw, przyjaci6t, a mote nawet osiedlowych lider6w dziaiari. 

W BLOKU I MlFOZY BLOKAMI 
Niewielki lokal to z jednej strony ograniczenie, a z drugiej - bodziec do wychodzenia na zewnqtrz. Strefa 
Kultury Otwartej ma wiac nieograniczonq przestrzeri podworek, zielonych terenow, kt6rych na Olechowie 
jest niemato. Realizacja artystycznych piknik6w promujqcych aktywne uczestnictwo w kulturze 
podejmowana jest dz i~k i  wpisanej w toisamo9tfilii wsp6tpracy z: 

Radq Osiedla Olech6w-Jan6w 
RSM Bawetna 
szkotami 
parafiami. 

7. DOM KULTURY - NOWOSOLNA PECNA KULTURY 

Poczqtek realizacji: dmga pofowa 2020 
Okres realizacji: lata 2020-25 
Zadanie sezonowe (sewn kulturalno-artystyczny) 

Pozytywne dofwiaduenie pionierskiego dziaiania na Olechowie zainspirowato mieszkaric6w osiedla 
Nowosolna do zawaluenia o dostep do oferty kuiturainej w miejscu zamieszkania. W ten spos6b od 3 
sezon6w dziatamy r6wniet na tym niewielkim, peryferyjnym obszarze. Dziatania programowe 
charakterystyczne dia OSrodka Kultury C6rna realizowane sq w takich mieiscach jak: 

sala weselna przy Ochotniczej Straiy Potarnej 
w parafii 
w szkoie 
w plenerach. 

W Nowosolnej planuje zadornowif nasz dom kultury, przyzwyuajajqc mieszkaric6w do statej obecnogci 
artyst6w i animator6w. Kreowanie oferty kulturalnej na takim obszarze jak Nowosolna jest obarczone 
ogromnym wysitkiem organizaqjnym i iogistycznym ze wzgledu na brak odpowledniej infrastruktury 
i podstawowego wyposaienia na miejscu. Daje t o  jednak ogromnq satysfakcje. 
W kolejnych latach zamierzam utrwalat efekty tego projektu, pozyskujqc na ten cel konieczne 
dofinansowania. Przyzwyczajenie mieszkalic6w do systematycznego korzystania z wydarzeli kuituralnych 



i umoiiiwianie dostepu do tego typu aktywnoici jest celem oczywistym dla zespolu domu kultury, ktary 
ceni wyzwania i sprawdzanieswoich umiejgtnoici w nowych okolicznoiciach. 

8. DOM KULTURY - OSIEDLE PEtNE KULTURY 

Poczqtek realizacji: druga potowa 2020 
Okres realizacji: lata 2020-25 
Zadanie sezonowe [sezon wiosenno-letni) 

oGR6D OMlnRTV 
Specjainoiciq Oirodka sp wydarzenia z zakresu edukacji kulturalnej o charaMerze plenerowym. Z pasjq 
przetamujemy stereotypy na temat dom6w kultury jako miejsc zarnknigtych niczym bastiony, gdzie 
w cichoici sai i za zamknigtymi drzwiami toczysig ,,ukryte iycie" instruktor6w. 

W okresie wiosenno-letnim oraz na poczqtku jesieni ogr6d Otodka Kultury G6rna staje sig naturalnym 
przedtuieniem jego siedziby - widaC i stychai nas z daleka. Wystgpy, potahc6wki, warsztaty lokujemy 
w ogrodzie, jak r6wniez w parkach, na osiedlowych skwerach i podw6rkach. 

Zaleiy mi na zintensyfikowaniu dziatari tego typu i wkroczenie intensywniej w przestrzeri okolinnych 
podw6rek- by kaidy mieszkaniec blokowisk i kamienic miat pewnoit, i e  dom kultury przy Siedleckiej 1 to 
miejsce wtainie dla niego. Dziatania tego typu sp wain3 cqfciq aktywnoici z obszaru rewitalizacji 
spotecznej. 

KULTURA NA G~RNIAKU 
Planujg realizacjg systematycznych wydarzeh na Targowisku G6rniak. Odbywai: sig tu bgdq mini-koncerty, 
wystepy uczestnikow zajge, a takie happeningi i akcje interdyscyplinarne. W takim skupisku mieszkahc6w 
promowat bgdziemy aktywne uczestnictwo w kulturze, a takie przemycat edukacyjne pierwiastki 
w zupetnie nieattystycznych okoliczno6ciach. W ten spos6b zaprosimy do domu kultuy tych, kt6rzy 
na G6rnej byt mo2e mieszkajq od iat, ale ,,patan/ku na Siedleckiej" nie odwiedzali od dziecihstwa. 

OSIEDLOWE PLENERY 
Dzigki reguiarnej realizacji projekt6w na terenie osiedla Ksigiy Mtyn w kodzi, nawiqzane zostaiy trwate 
relacje z artystami tam dziatajqcymi. Korzystajqc z efektu synergii i wypracowanych pozytywnych 
doiwiadczeh, w przestrzeni Ksigiego Mlyna organizowane bgdq targi staroci, happeningi i wydarzenia 
artystyczne. 

Wydarzenia kulturalne na terenie osiedlowych podworek osiedli Gdrniak, Oiech6w, Nowosolna, Ksigiy 
Mlyna wpisane sp w toisamoK Osrodka Kultury G6rna na najbliiszych 5 iat. 

I 9. DOM KULTURY - MILISCE INIUATYW 

Poczqtek realizacji: druga pdowa 2020 
Zadanie realizowane w trybie okresowym 

Nowoczesny dom kultury to rniejsce, w kt6rym zacierajq sic granice pomigdzy animujqcym i animowanym. 
Nie jest to impresariat artystyczny, ale mielsce otwarte na inicjatywy mieszkalic6w, na pomystv bgdqce 
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efektem spotkania, dialogu i wymiany myili. Jest to model domu kultury jako centra aktywnoici lokalnej, 
do kt6rego zmierzamy. Niegasnqce zainteresowanie corocznym konkursem ,,Wykai inicjatywq" 
potwierdza, i e  jest to wtaiciwy kierunek rozwoju. Zaproszenie mieszkalic6w do wspdhorzenia programu 
dornu kultury to nie slogan, ale praktyka. Realizacja przedsiewziet nie tylko na rzecz mieszkatic6w, 
ale przede wszystkim razem z nimi jest kaidorazowo wyzwaniem dla catego zespoiu, lekcjq otwartoJci 
i elastycznoici. 

10. MODA NA DOM KULTURY - PROMOUA KULTURY 

P e e k  realizacii: druga potowa 2020 
Zadanie realizowane w trybie ci&m 

To jest ten moment, w kt6rym czas zaczal. mode na dom kultury - uczynitdom kuiturymiejscem modnyrn, 
popuiarnym i odpowiadajqcym wsp6iczesnym standardom animacji kulturalnej. Podjse bgdq dziatania 
promocyjne wzmacniajqcego postrzeganie Oirodka Kultury G6rna jako miejsca: rodzinnego, tw6rczeg0, 
otwartego na inicjatywy i pomysty mieszkalic6w, podqiajqcego za trendami. 

W tym celu wzmocnione bgda dziata promocyjne zwiqzane z mediami spotecznoiciowymi. 

Opr6cz komunikat6w tekstowych i graficznych, tworzenie .wydarzeir" na Facebooku, kalendarzy 
miesiecznych i aktualizacji strony www, planujg: 

wzmocnii: obecnoii: Oirodka na YouTube 
promowai: wydarzenia poprzez spoty video 
promowat dziatania poprsez ,,twarze O9rodka Kultury G6rna". 

ZAKRECENI NA PUNKCIE KULTURY 
Najwiekszq sit* Oirodka Kultury G6rna jest jego zesp6t To osoby nieprzypadkowe - specjali9ci r6inych 
dziedzin, charakteryzujqce sig pasja i zaangaiowaniem. Zaleiy mi na zwigkszeniu obecnoici animator6w 
kultury w przekazach medialnych. Jakkolwiek naiwnie to brzmi, z takim zespotem nie tworzysig instytucji, 
lecz dzieto jakim jest lokalny dom kultury. 

AKCJE PROMOCYJNE 
Podejmowane bgdq dziatania promocyjne w forrnie wydarzeli - happeningi, parateatralne zdarzenia, 
niekonwencjonalne akcje wykorzystujqce efekt zaskoczenia i niespodzianki. Jako Oirodek tworzony przez 
ludzi zakrgconych na punkcie kultury, bgdziemy przetamywat schematy i wprowadzat pozytywny ferment 
w przestrzeni publicznej. 

DOM KULTURY Z HISTORI4 W TLE 
Dziatania promocyjne nie bed? skoncentrowane wylqcznie na poszczeg6lnych wydarzeniach. Planujq 
kontynuowat dziatania promocyjne dotyczace Oirodka Kultury Gorna jako miejsca z wieloletnig tradycjcj, 
toisamoiciq i historiq. 

Jakoit i intensywnoit podejmowanych dziatati jest icii le zaleina od budietu danego projektu oraz jego 
specyfiki. Zwiekszenie liczby projekt6w finansowanych ze i r 6 d d  zewnctrznych pnetoiy siq na jakoii: 
i charakter dziatarl inforrnacyjno-promocyjnych w Ofrodku Kultury G6tna. 



11. SYNERGIA D O M ~ W  KULTURY 

Poczqtek realizacji: 2021 
Obes realizacji: lata 2021-25 

KULTURA NA OSIEDLACH 
Ofrodek Kultury G6rna intensywnie wspMpracuje z innymi podmiotami, wsp6torganizujqc liczne 
przedsiewzigcia. Wcigi jednak najmniej wsp6tpraca ta przejawia sie w partnenkich przedsiewzigciach 
lokalnych dom6w kultury. Moim pragnieniem jest wsp6lne przygotowanie projektu pod hadem ,,Kultura 
na osiedlach", celem wzmocnienia roli domdw kultury w szerszej perspektywie n i i  partykularne dobro 
prowadzonej przeze mnie instytucji. 

SPOTKANIA D o M ~ W  KULTURY 
Uwaiam, i e  istnieje potrzeba state] wspotpracy miedzy domami kultury. Chciaiabym zaproponowat 
cykliczne, kwartalne spotkania reprezentacji zespotow tych instytucji. Co kwartat kaidy z domow kultury 
w lodzi goicitby u siebie przedstawicieli pozostatych, aby zaprezentowat swojq oferte na kolejny kwartat 
oraz przedyskutowat moiiiwo$ci zintegrowania prowadzonych dziatari. 
Takie narady w formie mini-for6w mogtoby trwat okoto 3-4 godzin. Potowa czasu poiwiecona bytaby na 
kr6tkie prezentacje nadchodzgcych dziatari przez kaidy z ofrodk6w, natomiast druga potowa -0m6wieniu 
bieiqcych spraw, motiiwoici wsparcia i integracji. 

12. DOM KULTURY -ZEWN~TRZNE ZROMA FINANSOWANIA J 
Okres realizacji: lata 2020-25 
Zadanie realizowane w trybie c i & m  

Pozyskiwanie fr6det zewnsrznych finansowania dziatalnoici statutowej jest zadaniem catorocznym, 
powigzanym z harmonogramem konkurs6w grantowych. Realizacja innowacyjnych i atrakcyjnych 
przedsicwziet bedzie moiliwa przy uzyskaniu Jrodkbw ze strategicznych dla domu kultury program6w: 
MKiDN - Edukacja kulturalna, Kultura dostepna, Wydarzenia artystyczne dla dzieci i mtodzieiy, 
lnfrastruktura dom6w kultury 

NCK - Dom kultury+, Kultura-lnterwencje, Ojczysty - dodaj do ulubionych - Muzeum Historii Polski - Patriotyzm Jutra. 

Szczeg6inym obszarem wsparcia 5rodk6w zewnetrznych otoczone bedg projekty z nastgpujgcych 
obszar6w: 

nowe media w edukacji kulturalnej 
zwiekszenie stopnia uczestnictwa w kulturze osob niepetnosprawnych. 

Trwajgcy remont 09rodka Kultury G6rna stuiy dostosowaniu czgfci budynku do potrzeb o d b  
niepetnosprawnych. Aieby przygotowat oferte programowg angaiujgcg osoby w r6inym wieku, z r6inymi 
dysfunkcjami, planujg nawigzat wsp6tpracc z ekspertami i organizacjami pozarzqdowymi, celem 
wspbinego przygotowania wn1osk6w o dofinansowanie takich dz~aiari. 



Stworzenie w ogrodzie rniejsca dla sqsiedzkiej i rodzlnnej rekreacji to dziatanie, kt6re ma szanse zyskat: 
poparcie rnieszkahcbw dzielnicy w rarnach Budietu Obywatelskiego. 

Nowo wyremontowane wnetrza Oirodka wyrnagaC bgdq wyposaienia w adekwatne do obowiqzujqcych 
standard6w sprzgty. Planuje przygotowanie nie tylko projekt6w ,,rniekkich", ale r6wniei 
infrastrukturalnych, aieby utrrymaC sp6jnoSt: dziatati poprawiajqcych funkcjonowanie instytucji. 

EfektywnoiC pozysklwania irodk6w zewngtrznych powiqzana jest Scijle ze wsp6lpracg partnerskq z innyrni 
podmiotami. Poprzez wsp6lne przygotowywanie projekt6w rnotliwe bedzie opracowywanie zadati 
o wiekszym zasi~gu oddziatywania spotecznego, co ma Sciste przetoienie na budietowanie i weryfikacje 
projekt6w przez kornisje prograrn6w grantowych. 

U. DOM KULTURV - KADRA KULTURV 

Okres realizacli: lata 2020-25 
Zadanie realizowane w tryble ciqg(ym 

Podstawq funkcjonowania Oirodka Kultury G6rna jest zesp6t zintegrowany wok61 wsp6lnych cel6w. 
Pojecie zespotowoici jest dla mnie szalenie waine w pracy zawodowej i kluczowe w ubieganiu sic 
o stanowisko dyrektora w tym konkursie. W ciggu rninionych trzech lat udato mi sic zebra6 zesp6+ os6b 
z pasj3 i urniejgtnofciarni oraz powierzyt irn zadania, w kt6rych najiepiej wykorzystujq swoje kornpetencje 
i potencjat Byl to proces dlugotrwaiy, ale w jego wyniku udato sie zebrat ludzi, kt6rzy swojq pracg 
wykonujq z zaangaiowaniem, a satysfakcja i zadowolenie uczestnik6w wydarzeri przygotowanych przez 
Oirodek jest dla nich najwainiejsza. Marn petne zaufanie do tego zespotu. A-ieby optyrnalnie wykorzystat 
potencjat kadry OSrodka Kuitury G6rna, planuje zmiane struktury organizacyjnej. 

Obecnie schernat organizacyjny przedstawia sig nastepujqco: 

GI. ksiogowy a t -  ----- T'-*--- StrefaKultury 

i kadr L - - - -. . Dziat 1 promocji i wsp6tpracy 

I z organiracjami 
I 

I p m ~ n ~ d - i  
I 
I 

SamMMelne 
I 

L-----. rmatushg 
stanowiskc ds. BHP kulhrratnych I impfez 



\N roku 2020 planujq nastepujgcg restrukuryzacje.: 

,,Dziat ustug kulturalnych i imprez" przeksztaicony zostanie w ,,Dziat Programowy". To dziat dbajqcy 
o sp6jnobt programow?, bciSle wspdtpracujqcy z Zespotem ds, projekt6w i promocji. Te dwie kom6rki 
oddziaiywaL bed3 na dziatania filii i podejmowane przedsiqwziqcia wynikajqce ze wsp6tpracy 
ze hrodowiskiem lokatnym. Dziaiy administracyjne rabezpieczaf bqdg jakobt organizacyjng instytucii. 

I 
I 

Dzieki tej zmlanie w spos6b optymalny wykorzystywany bqdsle potencjai domu kultury jako organizacji 
balansujqcej porniqdzy dynamikg charakterystyczna dla sektora pozarzadowego a tnvatodciq 
i dtugofalowoicig dziajafi charakeryzujgq podmiot samonadowy. 

ZaaQpca dyreMora - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zrniana struktury organizacyjnej pociqgnie za sob@ dalsze konsekwencje takie jak: 
zmiana zakresu obowiqk6w pracownik6w - zgodna z nowym Regulaminem Organizacyjnym 
zmiana Regolaminu Pracy. 

I - . . . . . .. - -. - . . . . . . at k s i q ~ o w  

Planujq kontynuowat takie metody organizacji dziatalnoJci jak: 
tworzenie zespot6w projekowyeh do koordynacji i realizacji poszcregdlnych przedskwrigt 

r' l  I 
Sekretariat - - - - D Z ~ I  organinay'i - - --  Dzial -. . - - - I 

ZespHds. '------ 
I 

Dzial feansowo-ksiggow 
i kadr program0W projekt6w i promocji 

- - . , . - - - - 
I 

Filia Strefa Kultury 
Otwsrtej 

I 

podnoszenie kompetencji kadry poprzez udziat w szkolenlach, wizytach studyjnych, konferencjach 
podnoszenie kornpetencji kadry poprzez podejmowanie nowych inicjatyw i zadarl 
utrwalanle wypracowanych standarddw poprzez opracowywanie instrukcjT i scenariuszy dziabrl. 


