Program działania
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem
na lata 2020 - 2025

MISJA
Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją otwartą na potrzeby mieszkańców niezależnie
od wieku. Dąży do kształtowania odpowiednich postaw obywatelskich i patriotycznych,
upowszechniając przy tym wrażliwość na sztukę i kulturę. Jest najbliższym ośrodkiem
gwarantującym podstawowy rozwój edukacyjno – kulturalny, skarbnicą wiedzy o kulturze,
w tym tej najbliższej regionalnej.
WIZJA
Zadania i działania, jakie należy podjąć aby Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem stał
się nowoczesnym, innowacyjnym i kreatywnym ośrodkiem kultury, odpowiadającym na
potrzeby środowiska, wyzwania cywilizacyjne można określić w pięciu głównych celach.
Tak, aby ośrodek przyczynił się jednocześnie do rozwoju kultury i amatorskich ruchów
artystycznych oraz zapewnił dostęp do szeroko rozumianej kultury i sztuki, w tym też tej
lokalnej. Powinien być instytucją otwartą na zmieniające się potrzeby użytkowników
w każdym przedziale wiekowym.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem każdy mieszkaniec gminy, potrzebujący
samorealizacji powinien móc znaleźć ofertę dla zaspokojenia własnych potrzeb edukacyjnokulturalnych. Ośrodek powinien być instytucją kultury skupiającą ludzi z inicjatywą, którzy
chcą realizować swoje pasje.
Cele główne:
1. Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla różnych grup wiekowych.
2. Promocja własnych działań, wydawanie publikacji i opracowań popularyzujących
Gminę Dobre, unowocześnienie strony internetowej, działalność na portalach
społecznościowych.
3. Nawiązywanie partnerskich relacji z innymi

instytucjami w kraju i zagranicą,

współpraca z osobami o różnych zainteresowaniach.
4. Wyposażenie zaplecza gastronomicznego oraz zakup sprzętu rekreacyjnego.
5. Pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich lub innych źródeł
zewnętrznych z przeznaczeniem na rozwój i działania realizowanie w ośrodku.

Cel 1
Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla różnych grup wiekowych.
1. Grupy wiekowe, które korzystają z oferty ośrodka i z nim współpracują:
 najmłodsza grupa przedszkolna, zerówka;
 dzieci z klas I-III szkoły podstawowej;
 młodzież ze szkół podstawowych klasy IV-VIII;
 seniorzy;
 osoby o zainteresowaniach artystycznych z różnych grup wiekowych;
 stowarzyszenia i inne organizację.
2. Organizacja imprez okolicznościowych np. Dzień Kobiet, Dzień Matki, spotkań
z lokalnymi artystami i twórcami realizującymi swoje pasje.
3. Współpraca ze szkołami z terenu Gminy Dobre, poprzez angażowanie uczniów do udziału
w uroczystościach i imprezach typu: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Matki, Dożynki, Wigilia integracyjna.
4. Podczas ferii zimowych oraz wakacji Gminny Ośrodek Kultury zaoferuje uczniom wyjazdy
do kina a także teatru, czy filharmonii. Oprócz wyjazdów ośrodek zorganizuje spektakl
teatralny mający na celu realizację zadań z zakresu

profilaktyki antyalkoholowej

i przeciwdziałania narkomani. Uczniowie będą mogli zobaczyć na własne oczy, jakie ryzyko
niesie za sobą picie alkoholu i zażywanie narkotyków czy dopalaczy. Spektakl będzie
promował zdrowy tryb życia, zarówno zdrowe odżywianie jak i sport. Kolejną z atrakcji
będzie seans kinowy w ramach kina plenerowego, objazdowego.
W programie ferii zimowych jak również w czasie wakacji

znajdą się również zajęcia

wokalne, fotograficzne, plastyczne uwieńczone konkursami. Odbędą się

turnieje tenisa

stołowego, rozgrywki szachowe jak i zajęcia taneczne i karate, które mają za zadanie nauczyć
dzieci i młodzież

cierpliwości, dyscypliny a przede wszystkim dać im radość z dobrej

zabawy.
Dodatkową

atrakcją

będą

warsztaty

kulinarne

przeprowadzone

przy

współpracy

z członkiniami kół gospodyń wiejskich. Dzieci, młodzież szkolna od podstaw nauczy się

procesu przygotowywania potraw, w tym też tych regionalnych. Panie z kół gospodyń
wiejskich wraz z dziećmi i młodzieżą przygotują potrawy wyjaśniając krok po kroku, każdy
etap ich przygotowania, zwracając uwagę na środki ostrożności, które trzeba zawsze
zachować pracując w kuchni.
W czasie zimowego i letniego wypoczynku zostanie zorganizowane również spotkanie
z ratownikiem medycznym, który zazwyczaj, jako pierwszy dociera do miejsca wypadku
drogowego. Celem tego spotkania będzie uświadomienie uczestnikom, jakie skutki niesie za
sobą brawura i lekkomyślność w czasie poruszania się po drogach różnymi środkami
transportu. Na koniec spotkania dzieci i młodzież będą mogły sobie przypomnieć zasady
udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach nie tylko w teorii, ale i praktyce.
5. Promowanie działalności artystycznej placówki, zespołów i artystów.
Ważnym elementem naszej lokalnej kultury są zespoły ludowe. Zespoły te potrzebują nowych
doświadczeń. Dlatego trzeba kłaść nacisk na pozyskiwanie środków dla nich, aby mogły one
zaprezentować się szerszej publiczności

i promować naszą gminę nie tylko w naszym

powiecie czy województwie, ale również w kraju i zagranicą.
6. Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań.
Głównym celem tych zajęć i warsztatów będzie upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym
o kulturze regionalnej. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży. I przede wszystkim zapewnianie mieszkańcom gminy
możliwości rozwoju swoich zainteresowań jak i rozbudzanie w nich ciekawości świata.
Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
wiedzą i sztuką, zapewniając możliwość udziału w różnych kółkach zainteresowań np.: kółko
teatralne dla dorosłych i seniorów, kółko fotograficzne w różnych grupach wiekowych,
zajęcia taneczne i karate dla każdej grupy wiekowej z naciskiem na grupy szkolne
i przedszkolne. Turnieje szachowe i tenisa stołowego, spotkania systematyczne dla osób
chcących nabyć umiejętności gry. Zajęcia skierowane do młodzieży zgodnie z jej
oczekiwaniami: multimedia, grafika komputerowa, zajęcia plastyczne, wokalne.
Kursy i szkolenia dla mieszkańców: kursy komputerowe dla dorosłych i seniorów oraz osób
niepełnosprawnych. Kursy językowe dla dzieci i dorosłych.

Cel 2
Promocja własnych działań, wydawanie publikacji i opracowań popularyzujących
Gminę Dobre, unowocześnienie strony internetowej, działalność na portalach
społecznościowych.
Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem głównie poprzez utworzenie profilu na
Facebook, co będzie skutkowało zwiększeniem możliwości informowania większej liczby
potencjalnych odbiorców o ofercie animacyjno-kulturalnej, kółkach zainteresowań, imprezach
okazjonalnych. Jednocześnie ulepszenie już istniejącej strony internetowej, obrazującej
przejrzyście działania ośrodka, dokonania, a także promocja ośrodka poprzez organizację
imprez plenerowych, współpracę z innymi instytucjami kultury i dobre kontakty z prasą.
Wydawanie lokalnej gazety „Wiadomości z Gminy Dobre”.
Cykliczne publikacje promujące Gminę Dobre np.: publikacje o lokalnych artystach,
ciekawych miejscach, historycznych wydarzeniach, atrakcjach turystycznych.
Cel 3
Nawiązywanie partnerskich relacji z innymi

instytucjami w kraju i zagranicą,

współpraca z osobami o różnych zainteresowaniach
Instytucje, z którymi podejmowane będą działania w partnerstwie:
 Publiczne Przedszkole w Dobrem;
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem;


Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie;

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywosądzy;
 ochotnicze straże pożarne;
 Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”;
 Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów;
 koła gospodyń wiejskich;


zespoły ludowe;

 Gminna Publiczna Biblioteka w Dobrem.

W miarę możliwości finansowych planowane jest nawiązanie współpracy z ośrodkami
kultury z kraju i zagranicy. Pozwoli to na wymianę kulturalną, a tym samym wzbogacenie
własnych działań.
Współpraca ze środowiskami artystycznymi, twórcami ludowymi będzie jedną z możliwości
rozwoju twórczego szczególnie uzdolnionych mieszkańców gminy.
Organizacja przy współudziale innych instytucji imprez plenerowych, zajęć sportowych
i rekreacyjnych, podejmowanie inicjatyw proekologicznych, edukacyjnych, wspieranie
działań prozdrowotnych i aktywizujących mieszkańców.
Cel 4
Wyposażenie zaplecza gastronomicznego oraz zakup sprzętu rekreacyjnego.
Podniesienie standardu pomieszczeń gastronomicznych znajdujących się w ośrodku.
Unowocześnienie

wyposażenia gastronomicznego. Wyposażenie i remont pomieszczenia

kuchennego jest istotnym elementem odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców gminy
w zakresie zainteresowań kulinarnych, a tym samym powiększy ofertę ośrodka. Od wielu lat
obserwuje się udział mieszkańców w różnych konkursach kulinarnych, wyjazdach
reprezentacyjnych na targi i na różnych festynach. Doposażenie bazy lokalowej stworzy
również możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność ośrodka
poprzez wynajem pomieszczeń

i zaplecza kuchennego na organizację różnego rodzaju

imprez.
Utworzenie sali do gry w tenisa stołowego i bilard, zapewni dogodne warunki do nauki gry
pozwalające na pełne skupienie w doskonaleniu technik.
Cel 5
Pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich lub innych źródeł
zewnętrznych z przeznaczeniem na rozwój i działania realizowanie w ośrodku.
1. Aplikowanie i pozyskiwanie funduszy z rożnych dostępnych źródeł np. z funduszy
europejskich lub z innych źródeł zewnętrznych na zadania realizowane w ośrodku, w tym na
wyposażenie pomieszczenia kuchennego, chłodni i zaplecza na produkty spożywcze.
2. Pozyskanie środków na organizację zajęć z języka angielskiego. Środki przeznaczone na
wyposażenie sali edukacyjnej oraz opłacenie wynagrodzenia nauczyciela. Lekcje byłyby
całkowicie bezpłatne w małych grupach wiekowych.

2. Pozyskanie środków na utworzenie młodzieżowego zespołu ludowego. Te środki będą
przeznaczone na zakup strojów ludowych i opłacenie instruktora. Zespół pracowałby pod
patronatem i opieką jednego z już istniejących zespołów ludowych. Oferta skierowana na
początku będzie do dzieci klas I-III szkół podstawowych. Planowany jest później nabór
starszych klas w momencie, gdy zaistnieje takie zainteresowanie wśród młodzieży.
PLAN UROCZYSTOŚCI I IMPREZ CYKLICZNYCH
Nazwa zadania
Przegląd Kolęd i Pastorałek

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy

Dzień Babci i Dziadka

Akcja „Ferie Zimowe”,
„Wakacje”

Dzień Kobiet

Przykładowe działania
Konkurs w kategoriach: dzieci, młodzież, dorośli. Każdy
uczestnik przedstawia wybrany przez siebie utwór.
Laureaci konkursu wystąpią podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Akcja organizowana od kilku lat, podczas której są
zbierane pieniądze na cele charytatywne. W programie
imprezy:
- licytacje,
- występy dzieci i młodzieży,
-występy lokalnych artystów i zespołów ludowych,
- występy zaproszonych gości,
- spektakl teatralny w wykonaniu uczniów szkoły
podstawowej,
- pokazy taneczne,
- koncert lokalnego zespołu muzycznego,
- pokaz fajerwerków
- przedstawienie teatralne w wykonaniu przedszkolaków
i klas 1-3 szkoły podstawowej,
- słodki poczęstunek
- wyjazdy do kina, teatru, filharmonii,
- seans filmowy kina plenerowego, objazdowego
w budynku ośrodka,
-spektakl
teatralny
w
temacie
profilaktyki
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i promocji
zdrowego trybu życia,
- warsztaty kulinarne,
- spotkanie z ratownikiem medycznym,
- warsztaty i konkursy wokalne, fotograficzne, plastyczne,
- turnieje tenisa stołowego i rozgrywki szachowe, bilard,
- zajęcia karate,
- animacje dla dzieci,
- warsztaty malarskie z udziałem zaproszonych gości
- koncert,
- słodki poczęstunek,
- drobne upominki wykonane przez dzieci na zajęciach
plastycznych,
- spotkanie kawiarniano -taneczne w ramach integracji,
zabawa z DJ, impreza tematyczna np. lata 60-te,
obowiązuje strój i muzyka z tego okresu

Kulinarne degustacje
„Koszyczki Wielkanocne”

Konkurs wiedzy o Polsce

Dzień Dziecka

Piknik na Powitanie Wakacji

Dożynki

11 Listopada Święto
Niepodległości

Wigilia integracyjna

-zorganizowanie konkursu na poziomie gminnym pt.
„Najpiękniejszy koszyczek Wielkanocny”,
- degustacje,
- pokazy kulinarne lokalnych kucharzy i kół gospodyń
wiejskich
- konkurs dla uczniów ze szkół podstawowych, forma
konkursu – turniej
- „Piknik na trawce”, na stadionie zostanie zorganizowane
spotkanie z koszem piknikowym, każdy uczestnik będzie
mógł przynieść własny prowiant, kocyk i dołączyć się do
wspólnego piknikowania. Atrakcją będą animacje dla
dzieci i ognisko
- animacje dla dzieci,
- dmuchane zjeżdżalnie,
- konkursy,
- słodki poczęstunek,
- grill i grochówka,
- pokazy strażackie,
-rozstrzygnięcie konkursu na „ Najpiękniejszą zagrodę”,
- zabawa pod chmurką – koncert
- Msza Święta,
- przemarsz z wieńcami dożynkowymi,
- konkurs wieńców dożynkowych,
- część oficjalna, przemówienia,
- degustacje przygotowanych potraw przez KGW,
- animacje dla dzieci,
- występy zespołów,
- punkty informacyjne dla rolników,
- zabawa pod chmurką- zabawa z DJ
Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości,
- uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem,
-przedstawienie
teatralne
uczniów
ze
szkół
podstawowych,
- wystawa zdjęć historycznych z Gminy Dobre
- uroczysta kolacja,
- jasełka,
- kolędowanie, koncert zespołów ludowych

Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem wskazuje cele i kierunki
rozwoju instytucji, w szczególności rozwoju infrastruktury technicznej oraz oferty społecznej,
edukacyjnej i kulturalnej. Wszystkie określone wyżej cele dążą do integracji i aktywizacji
mieszkańców oraz zwiększenie stopnia ich udziału w życiu publicznym. Przeciwdziałają
procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego skupiając się na wzroście znaczenia
kultury i sztuki w procesie rozwoju Gminy Dobre i jej mieszkańców.

