Załącznik nr 1
do umowy z dnia 1 października 2020 określający 4 – letni program działania
Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku

Misja, cele i zadania - przedmiot działania Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku
Instytucja kultury jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku powinna być miejscem rozwijania
zainteresowań, umiejętności i pasji dla mieszkańców gminy Sicienko. Niezwykle ważną częścią misji i celów
powinno być wspieranie działalności twórców, promowanie regionalnego dziedzictwa (w dziedzinie kultury i
historii), promowanie Sicienka wraz z jego turystycznymi atrakcjami.
Realizować można wskazane cele i zadania poprzez:
1) organizowanie działań edukacyjnych (prowadzenie zajęć, warsztatów dla dzieci i dorosłych – również
dla instruktorów),
2) prowadzenie działań wspierających budowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców,
3) organizowanie przedsięwzięć wystawienniczych, artystycznych i rozrywkowych,
4) diagnozę potrzeb za pomocą wielonarzędziowych badań oczekiwań uczestników i odbiorców oraz spotkań
z grupami zainteresowanych,
5) promowanie gminy Sicienko, oferty kulturalnej, turystycznej,
6) poszerzanie więzi współpracy z osobami indywidualnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami
publicznymi oraz prywatnymi,
7) podtrzymywanie klimatu do działania grup nieformalnych tworzących w dziedzinie kultury, wspieranie
inicjatyw wolontariackich,
8) prowadzenie działalności impresaryjnej (również polegającej na organizowaniu wyjazdów
na przedsięwzięcia kulturalne),
9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na swoje działania,
10) zwiększanie oferty działań zarówno w zakresie jakości, ilości, różnorodności jak i dostępności
dla mieszkańców.
Organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, imprez, edukacji kulturalnej.
Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku będzie realizował kilka projektów w tym zakresie.tj.;
1) kontynuował organizację wydarzeń, które mają swoją lokalną i regionalną renomę m.in.: w szczególności
Dożynki i Majówkę,
2) będzie organizatorem przedsięwzięć rozrywkowych zarówno tych, które wymagają kontynuacji (np. „Kobieta
z pasją”) jak i nowych propozycji zgłaszanych przez mieszkańców,
3) organizował pokazy filmowe, koncerty, zabawy taneczne, wystawy, spotkania; wszystkie te przedsięwzięcia
będą adresowane do różnego rodzaju odbiorcy, z dbałością o dopasowanie charakteru tych przedsięwzięć;
przedsięwzięcia będą realizowane odpłatne i nieodpłatne,
4) organizował przedsięwzięcia zewnętrznych podmiotów – grup nieformalnych, organizacji pozarządowych ,
firm; taka współpraca pomaga w organizacji (m.in. uzupełnia możliwości kadrowe instytucji),
5) organizacji imprez prezentującej działalność artystyczną młodych ludzi (dzieci i młodzieży);
ta propozycja dotyczy szkół i przedszkoli, prywatnych podmiotów (np. szkoły tańca) oraz młodych
niezrzeszonych ludzi; będzie to przedsięwzięcie obejmujące wszystkie chętne środowiska pracujące
z młodymi ludźmi; będziemy je realizowali w okolicach dnia dziecka,
6) w okresie letnich i zimowych ferii będzie realizował przedsięwzięcia dla dzieci i organizację czasu wolnego
7) w dziedzinie edukacji regionalnej, tożsamościowej GOK będzie realizował organizację imprez spotkań
patriotycznych; a także zapraszał do dyskusji na tematy, które wymagają wyjaśnienia zagadnień
historycznych, regionalnych, naszej lokalnej społeczności;

Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku będą realizowane w ramach kilku projektów, poniżej
przedstawiam zakres poszczególnych projektów:

Projekt pn. EDUKACJA ARTYSTYCZNA, będzie realizowany m.in. przez następujące
przedsięwzięcia:
-Konkursy plastyczne, fotograficzne , recytatorskie
-Zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 Warsztaty z garncarstwa i ceramiki
 Warsztaty z płaskorzeźby
 Warsztaty nauki gry w szachy
 Warsztaty nauki gry na instrumentach
 Warsztaty wokalne dla dorosłych
 Zajęcia kreatywne
 Dyskusyjny klub filmowy
 Warsztaty fotograficzne
 Warsztaty okazjonalne (przy imprezach oraz świąteczne)
GOK będzie instytucją otwartą na nowe propozycje działań. Będzie również monitorować potrzebę
prowadzenia konkretnych przedsięwzięć w tym projekcie. W razie potrzeby będzie inicjował nowy typ zajęć lub
rezygnował z dotychczasowych.

Projekt pn. ROZRYWKA
W ramach tego projektu GOK będzie realizowali przedsięwzięcia typowo rozrywkowe takie jak:
-Majówka
Impreza organizowane w ramach kilku dni wolnych w okolicach początku maja. Ich adresatami będą ( w
zależności od imprezy) całe rodziny, dzieci, dorośli, młodzież.
-Dożynki Gminne
Będą okazją do prezentacji dorobku mieszkańców wsi. Jednocześnie będziemy prezentowali tradycje
związane z wsią.
-Letnie cykliczne wydarzenia w Parku przy ITK
GOK będzie organizować pokazy filmowe, oraz przedsięwzięcia rozrywkowe w oparciu o teren zielony w
Parku. Będzie również wspierał organizację imprez realizowanych przez mieszkańców: m.in.: spotkania
właścicieli pojazdów zabytkowych, pikniki i festyny organizowane przez sołectwa w okresie wakacji.
- Pozostałe
GOK raz w miesiącu będzie realizował imprezy rozrywkowe (koncerty, pokazy, spotkania z artystami,
podróżnikami). Przy organizacji imprez tego typu będzie opierali się o pomysły zgłaszane przez mieszkańców.

Projekt pn. HISTORIA
W ramach tego GOK będzie realizował zadania związane z historią regionalną oraz przedsięwzięcia
patriotyczne. Będzie również wspierał działania i inicjatywy mieszkańców.
W ramach tego projektu będzie realizował:
tzw. Noc Muzeów, Noc Bibliotek, Europejskie Dni Dziedzictwa - przedsięwzięcia realizowane w całej Polsce,
cieszące się popularnością. Jest to okazja do promocji naszej instytucji oraz promocji atrakcji turystycznych
Sicienka.
-Wydarzenia patriotyczne
Będziemy współrealizowali wydarzenia patriotyczne na terenie Gminy Sicienko z różnymi partnerami
społecznymi (stowarzyszenia, szkoły, wojsko, parafie) m.in:
 Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 Obchody rocznicy zakończenia II Wojny Światowej
 Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
 Święto Niepodległości

Projekt pn. SZTUKA
Organizacja plenerów malarskich i rzeźbiarskich oraz przygotowywanie wystaw w siedzibie GOK-u. Realizacja
wystaw będzie okazją do prezentacji prac miejscowych artystów, ale również spotkaniem ze sztuką artystów z
poza gminy Sicienko.

Projekt pn. WYDARZENIA OKOLICZNOŚCIOWE
Na ten projekt będą składały się wydarzenia organizowane w związku z przedsięwzięciami okolicznościowymi,
świątecznymi. Te działania wpisują się w życie lokalnej społeczności, stanowią element integracji i dają czas
do odpoczynku. Działania odpowiadają na zapotrzebowanie mieszkańców.
W tym projekcie GOK będzie realizowali m.in.:
 Ferie Zimowe
 Kiermasze świąteczne
 Dzień Dziecka
 Akcja Lato dla dzieci
 Konkursy na ozdoby świąteczne

Projekt pn. MUZYKA LUDOWA
W ramach tego projektu GOK będzie realizował przedsięwzięcia inicjowane przez lokalne zespoły folkowe
Wrzos, Kruszynianki, Frechowne Sznupki.

Projekt pn.– PROMOCJA REGIONU
W ramach przedsięwzięć dotyczących działalności promocyjnej, GOK będzie upowszechniał wiedzę
historyczną, a także promował realizowanie na terenie gminy wydarzenia. Będzie również realizowali promocję
turystyczną oraz atrakcje gminy.

Zarządzanie i organizacja Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sicienku
Kadra
Jako dyrektor GOK-u będę tworzyła zespół pracowników (kontynuowała pracę obecnego), który jest
niezbędny do realizacji wytyczonych celów. Znajomość środowiska, kreatywność, odwaga w pozyskiwaniu
środków pozabudżetowych, umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi to jedne z najważniejszych
cech kadry GOK-u. Pracownicy instytucji kultury muszą spełniać te oczekiwania. Zadbam by tak było.
Będę kontynuowała współpracę z osobami, które prowadzą w oparciu o umowy zlecenia zajęcia dla
mieszkańców Gminy Sicienko. Niezbędna jest również współpraca z wolontariuszami, którzy pomagają przy
organizacji przedsięwzięć organizowanych przez instytucję, wnosząc jednocześnie nowe ciekawe propozycje.
W kontekście kadrowym będę kontynuowała współpracę z Urzędem Gminy, którego pracownicy wspierają
kadrowo organizacje największych przedsięwzięć GOK-u . Rozpocznę współprace ze studentami, dla których
GOK może być miejscem nauki, ale też wartością dodana tej współpracy są pomysły na realizację
przedsięwzięć i kolejne pary rąk do pracy. To duże wsparcie dla pracowników merytorycznych.
Zarządzenie działalnością
W codziennej pracy przy tworzeniu założeń koncepcyjnych działań będę korzystała z wsparcia pracowników
merytorycznych oraz ze wsparcia środowiska kulturalnego (w tym organizacji pozarządowych). Za każde
realizowane przez GOK -u przedsięwzięcie będzie odpowiedzialny pracownik, który skoordynuje konkretne
działanie – projekt, mogąc liczyć na wsparcie całego zespołu. Dlatego wspólnie z zespołem pracowników
będziemy dbali o komunikację zarówno na etapie planowania jak i realizacji projektów / działań.
Lokal
Główną siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku jest budynek przy ul. Bydgoskej. W skład Gok-u
wchodzi również 20 świetlic rozmieszczonych po terenie całej gminy Sicienko. Część przedsięwzięć jest
organizowana poza głównym budynkiem. Dotyczy to zakresu działania zainteresowań, ale również imprez.
Jestem przekona o konieczności kontynuowania prowadzenia zajęć w miejscach dużego zainteresowania,
wysokiej frekwencji. Będę te działania kontynuowała, jednak też monitować wnikliwie miejsca, które w
ostatnich czasach nie cieszą się popularnością. Wymagają one szczególnych rozwiązań, a przede wszystkim
nowych dostosowań do oczekiwań mieszkańców. To oczywiście jest związane z możliwościami finansowymi
GOK-u. Największym problemem z jakim się muszę zmierzyć to brak sali widowiskowej dla szerszej
publiczności. Bak wystarczającego nagłośnienia oraz oświetlenia. Deficyty w profesjonalnym sprzęcie odsłonił
czas kwarantanny kiedy GOK musiał się zmierzyć z pracą w trybie one-line.
Współpraca
Kontynuowanie i poszerzanie wielopłaszczyznowej współpracy jest jednym z najważniejszych celów
funkcjonowania GOK-u. Tworzy to dobry klimat wokół instytucji i wspiera realizację zadań. Współpraca ta musi
dotyczyć instytucji gminnych (Gminna Biblioteka Publiczna, Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Urząd Gminy –
szczególnie Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Organizacyjny, Wydział Promocji I Rozwoju
Gospodarczego, GOPS), oraz innych instytucji pracujących w sferze kultury i społecznej (m.in. Parafie, Kluby
sportowe, Szkoły nauki tańca).
Ważnym dla działalności GOK-u będzie poszerzanie współpracy z sołectwami w zakresie wsparcia
organizowanych imprez oraz bieżących działań skierowanych do mieszkańców sołectw.
Współpraca będzie również dotyczyła stowarzyszeń prowadzących działalność zakresie kultury, zarówno
w formie wspólnych działań przy organizacji projektów/działań oraz przy pozyskiwaniu środków.
Będę współpracowała również z podmiotami prywatnymi działającymi w zakresie kultury, szczególnie tymi,
które prowadzą działalność na terenie Gminy Sicienko.

Naturalną formą współpracy będzie wspólna organizacja imprez, przy pomocy pedagogów, animatorów,
instruktorów. Wspólna organizacja warsztatów, występów i szeroko rozumianych przedsięwzięć.

Finanse Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku.
Finanse GOK-u to z jednej strony dotacja podmiotowa przeznaczana na realizację bieżących działań, środki
pozyskane z działalności odpłatnej, środki od sponsorów, środki pozyskiwane z funduszy. Wszystkie są
ujmowane w planie finansowym instytucji.
Będę pozyskiwała sponsorów w kolejnych latach, również zakresie wsparcia materialnego przy okazji
realizowanych przedsięwzięć.
Kolejnym elementem wzmacniania finansów jest pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy
unijnych i krajowych.
Będę również zabiegała o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu, z Programu NCK „ Dom Kultury+”, środki corocznie proponowane w konkursach przez Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do wykorzystania są również środki pojawiające się za sprawa prywatnych
fundacji. Szeroka paleta tych środków pozwala na wykorzystanie ich z pożytkiem dla mieszkańców Gminy
Sicienko.
GOK jest dobrym, przyjaznym partnerem w tym względzie. Będziemy dalej takim partnerem, wspierając w ten
sposób finansowanie działalności kulturalnej w naszej gminie.
Realizacja dodatkowych działań uzupełniających kalendarz imprez i wymagających sporych nakładów
finansowych uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Zakres proponowanych
działań ujętych w koncepcji funkcjonowania placówki, oraz czas ich realizacji mogą ulec zmianie
po uzgodnieniu z Organizatorem. Aby osiągnąć przedstawione cele, dołożę wszelkich starań organizacyjnych,
by wypełnić postanowienia umowy.
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