ZAŁĄCZNIK Nr 1
do umowy z dnia 16 maja 2019 r.,
określającej szczegółowe warunki organizacyjno – finansowe
działalności Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
PROGRAM
działania samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
przewidziany na okres od 17 maja 2019 r. do 16 maja 2020 r.
1.

Misja Instytucji:

•
•
•

Misją Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie - samorządowej instytucji kultury - jest
prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, upowszechnianie i promocja kultury,
rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta
edukacja kulturalna oraz działania na rzecz lokalnej społeczności, świadomie uczestniczącej i
współtworzącej swoją małą ojczyznę. Cele te MGDK realizuje poprzez działania, określone w statucie
MGDK:
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz
osób starszych i niepełnosprawnych,
gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i
sztuką,
tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie
uczestnictwa w kulturze,
organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, spotkań literackich, spotkań z interesującymi
ludźmi,
współdziałanie ze szkołami oraz z organizacjami i stowarzyszeniami w celu upowszechniania kultury na
terenie Miasta i Gminy Działoszyn,
integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności kulturalnej,
ochrona dziedzictwa kulturowego gminy, wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych,
promocja walorów kulturowych i turystycznych gminy,
współpraca z mediami,
prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie kultury, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji
ekologicznej.
organizowania imprez o charakterze turystycznym, sportowym, rekreacyjnym i promocyjnym, które
uwzględniają specyfikę regionu i wzbogacają turystyczną ofertę Miasta i Gminy Działoszyn,
zarządzania usługami turystycznymi,
zarządzanie podmiotami, prowadzącymi działalność turystyczną i gastronomiczną,
prowadzenia działalność w zakresie projekcji filmów – Kino „Warta” i Kino za Rogiem,

2.

Wizja i planowane działania w celu realizacji Misji Instytucji

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zgodnie ze Statutem Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie, do podstawowych zadań Instytucji należą:
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz
zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów
aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wizja rozwoju Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie zakłada
potrzebę kształtowania nowoczesnego Domu Kultury, który jednocześnie będzie centrum rozwoju społeczności
lokalnej. W związku z tym istnieje konieczność stałego udoskonalania tego modelu instytucji, jako wiodącego
centrum kulturalnego regionu, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury. Musimy
ukształtować postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia.
Koncepcja ta jest szansą dalszego rozwoju instytucji kultury. Proponowane działania pozwolą przyłączyć

MGDK do grupy wiodących instytucji kulturalnych, pozwalających na rozwój Gminy i regionu, promocji jego
walorów kulturalnych, historycznych i turystycznych w myśl starego powiedzenia: „Cudze chwalicie, swego nie
znacie”. Priorytetem Miejsko-Gminnego Domu Kultury powinna być troska o animację i rozwój aktywności
twórczej, jej upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie wartości kulturowych, liczących się w
regionie, co pozwoli w sposób bardziej kreatywny zaspokoić potrzeby kulturalne społeczeństwa naszej Gminy.
3. Cele Instytucji:
• krótkoterminowe – do realizacji na wskazaną kadencję:
Cele operacyjne Miejsko-Gminnego Domu Kultury powinny odzwierciedlać taką strategię zespołu projektów
i działań oraz określać takie zadania, jakie chce osiągnąć MGDK, jako wiodące centrum kulturalne regionu:
1.

Systematyczna organizacja imprez o wysokim poziomie artystycznym, wychodzących naprzeciw
oczekiwaniom odbiorców kultury różnego wieku i zainteresowań.
2. Kontynuowanie współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej w celu wspólnej realizacji
projektów kulturalnych.
3. Udoskonalanie oferty programowej MGDK i otwarcie się na nowe inicjatywy i trendy kulturowe, z
wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w oparciu o diagnozę potrzeb kulturalnych i
specyfikę regionu.
4. Systematyczna organizacja różnorodnych form szkoleniowych dla pracowników kultury, organizatorów i
animatorów życia kulturalnego, w tym troska o rozwój kadry merytorycznej Miejsko-Gminnego Domu Kultury
celem pełnej realizacji zadań statutowych Instytucji oraz jej misji.
5. Dokończenie modernizacji pomieszczeń MGDK po zakończonej termomodernizacji (sala widowiskowa), oraz
systematyczne doposażenie Instytucji w niezbędny sprzęt, pozwalający na pełną realizację zadań statutowych
MGDK.
6. Wykreowanie wizerunku MGDK, jako wiodącego centrum kultury w regionie za pośrednictwem systemu
internetowego, regionalnych środków masowego przekazu i innych działań promocyjnych.
7. Prowadzenie i stałe aktualizowanie strony internetowej MGDK, gdzie zamieszczane będą aktualne propozycje
działań MGDK.
8. Kontynuowanie działalności Punktu Informacji Turystycznej przy MGDK oraz nawiązanie współpracy z innymi
organizatorami turystyki.
9. Kontynuacja w MGDK stałej Galerii Twórców, gdzie cyklicznie będzie prezentowana twórczość rodzimych
artystów,
10. Promowanie specyfiki kulturalnej regionu, jego ochrona, dokumentowanie i upowszechnianie poprzez
stworzenie archiwum fotograficznego, filmowego i ich udostępnianie poprzez system internetowy.
11. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania oraz zaspokajania potrzeb
oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.
•

długoterminowe – do realizacji w perspektywie wieloletniej

1) Stałe uatrakcyjnianie oferty kulturalnej Miejsko-Gminnego Domu Kultury, w tym także realizacja dużych,
prestiżowych imprez, uzasadniających funkcję MGDK, jako wiodącego centrum kultury w regionie.
2) Dalsze działania mające na celu poprawę wyposażenia MGDK, pozwalającą na realizację nowoczesnych
projektów kulturalnych.
3) Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych w oparciu o nawiązaną współpracę z partnerami lokalnymi,
regionalnymi i zagranicznymi, pozwalająca na promocję Miasta i Gminy Działoszyn w regionie, kraju i poza
jego granicami.
4) Wykształcenie oraz profesjonalnie przygotowanej kadry pracowniczej do pracy animacyjnej i instruktorskiej
w MGDK.
4. Koncepcja finansowania poszczególnych elementów programu i celów w perspektywie krótkoterminowej
i długoterminowej.
1. Pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych w tym ze środków Unii Europejskiej na realizację:
•
•

projektów kulturalnych realizowanych przez MGDK,
dalszej modernizacji obiektu MGDK (sala widowiskowa),

•
•

zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji zamierzeń programowych,
promocji specyfiki kulturowej regionu.

2. Wypracowanie większych dochodów własnych poprzez rozszerzenie działalności usługowogospodarczej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (w tym pozyskiwanie dochodów
poprzez prowadzoną działalność komercyjną, kino, organizowanie koncertów, wynajmowanie oraz
odpłatne udostępnianie pomieszczeń MGDK).
3. Pozyskiwanie sponsorów, wspierających niekomercyjne przedsięwzięcia kulturalne.
4. Negocjowanie wysokości dotacji z organem założycielskim MGDK na zabezpieczanie i realizację zadań
statutowych.
Iwona Mordalska
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie

