Załącznik nr 2
do umowy z dnia 18 lipca 2022 r. określającej szczegółowe warunki
organizacyjno – finansowe działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

Program działania
Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku na lata 2022-2025

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
Gminny Ośrodek Kultury powinien być instytucją otwartą na zmieniające się potrzeby
użytkowników w każdym przedziale wiekowym. W Gminnym Ośrodku Kultury
w Damasławku każdy mieszkaniec gminy, potrzebujący samorealizacji powinien móc znaleźć
ofertę dla zaspokojenia własnych potrzeb edukacyjno-kulturalnych. Ośrodek powinien być
instytucją kultury skupiającą ludzi z inicjatywą, którzy chcą realizować swoje pasje. Powinien
być ośrodkiem nowoczesnym, innowacyjnym i kreatywnym.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
1. Stworzenie sali prób muzycznych z funkcją mini studia nagraniowego. Ze studia
nagraniowego będzie mogła korzystać nie tylko młodzież tworząca zespół muzyczny ale
również wszyscy uczestnicy zajęć muzycznych, które odbywają się w GOK. Mini studio
nagraniowe pozwoli na rejestrację dokonań muzycznych młodzieży czy dorosłych, ale także
umożliwi tworzenie słuchowisk, spotów i reklam w celach promocji wydarzeń kulturalnych
organizowanych na terenie gminy.

2. Remont oraz adaptacja akustyczna sali widowiskowej polegający na zmodernizowaniu
istniejących balkonów, które ograniczają widoczność podczas spektakli oraz zakup
wygodnych siedzeń, które zastąpiłyby aktualnie wykorzystywane krzesła. W ramach remontu
zostałyby zamontowane panele akustyczne, wpływające na jakoś dźwięku oraz zostaną
przystosowane toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Utworzenie pracowni multimedialno – komputerowej do prowadzenia zajęć z seniorami,
wykorzystywanej również do prowadzenia warsztatów multimedialnych dla młodzieży.
Podczas warsztatów młodzież nauczyłaby się podstaw nagrywania wideo oraz jak
profesjonalnie przygotować materiał do publikacji. Pracownia dałaby możliwość organizacji
wielu ciekawych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu cyfrowego np. klub
miłośników starych fotografii.
4. Dalszy rozwój Kawiarenki GOK przeznaczonej nie tylko na codzienne spotkania
mieszkańców ale na różnego rodzaju warsztaty, wykłady czy wystawy (np. wieczór karaoke,
wieczór filmowy).
5. Poszerzenie oferty zajęć ruchowych o jogę, sztuki walki oraz aktywacja klubu morsa.
Rozgrzewka potrzebna do morsowania przeprowadzona zostałaby przez przeszkolonego
instruktora.

OFERTA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW ORAZ INNYCH FORM KULTURY
SKIEROWANA DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH
1. zajęcia dla dzieci oraz młodzieży:
–

zajęcia multimedialno - komputerowe - nagrywanie oraz obróbka materiału video,
tworzenie treści internetowych, video – blogów, video – relacji z wydarzeń
kulturalnych, rozwój kanału Youtube – GOKTV),

–

zajęcia teatralne - kontynuacja zajęć, które odbywały się dotychczas jednak
w nowej formie, bardziej ukierunkowanej na tworzenie przedstawień oraz
prezentację dokonań dla gminnej publiczności,

–

zespół muzyczny ,,Flaming Sparks’’ - zajęcia muzyczne pod opieką instruktora,

dalszy rozwój repertuaru z zakresu muzyki rozrywkowej oraz prezentacja swoich
dokonań na różnego rodzaju wydarzeniach, konkursach oraz przeglądach,
–

kontynuacja oraz dalszy rozwój eko – ogródka, który powstał na terenie GOK.
W okresie wiosenno-letnim odbywają się tu zajęcia ogrodnicze dla dzieci
prowadzone przez Panią ogrodnik. Następnie warzywa oraz zioła, które wyrosną
w eko-ogródku wykorzystywane są podczas warsztatów kulinarnych,

–

zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – kontynuacja zajęć, dalsza praca nad
układami, które prezentowane są podczas wydarzeń organizowanych na terenie
gminy,

–

zajęcia taneczne Zumba dla najmłodszych – kontynuacja zajęć,

–

zajęcia taneczne – mażoretki, stworzenie grupy tanecznej damasławskich
mażoretek lub grupy tańca współczesnego (wybór zależy od dostępności
instruktora),

–

zajęcia wokalne – kontynuacja zajęć,

–

nauka gry na instrumentach muzycznych – kontynuacja dotychczasowych zajęć
oraz nowość, nauka gry na perkusji dla początkujących oraz nauka gry na ukulele,

–

zajęcia karate,

–

zajęcia z rysunku oraz malarstwa,

–

zajęcia plastyczne,

–

klub gier planszowych.

b) oferta zajęć dla dorosłych:
–

stworzenie grupy wokalnej dla dorosłych. Grupa będzie mogła odbywać próby
kilka razy w miesiącu, według potrzeby oraz ustalonego harmonogramu. Grupę
poprowadzi

instruktor,

wykształcony

muzyk,

posiadający

doświadczenie

w prowadzeniu chórów,
–

zajęcia gimnastyczne senior + - kontynuacja zajęć ruchowych dla osób dorosłych,

–

zajęcia taneczne dla osób dorosłych – tzw. tańce w rzędach, grupowe jednak nie
wymagające posiadania partnera. Uczestnicy pod okiem instruktora ćwiczą
w grupach układy taneczne, które później są prezentowane na różnego rodzaju
wydarzeniach,

–

zajęcia komputerowe dla dorosłych z podstawowej obsługi komputera, pisania
w programie Word, tworzenia kont mailowych oraz kont na portalach
społecznościowych,

–

klub miłośników starych fotografii - zajęcia dla osób dorosłych polegające na
skanowaniu starych fotografii z Damasławka oraz stworzeniu Cyfrowej Kroniki
Damasławka. Efektem prac klubu będą wystawy fotograficzne. Zajęcia te będą
połączeniem pasji fotograficznej, historycznej, a także zdobywania nowych
kompetencji cyfrowych,

–

warsztaty

kulinarne

dla

dorosłych

–

cykl

warsztatów

organizowanych

w kawiarence GOK. Warsztaty robienia domowych kiszonek – kimchi, warsztaty
serowarskie, na których uczestnicy własnoręcznie wykonają pyszny ser paneer
z mleka krowiego, warsztaty wykonywania domowego cydru jabłkowego,
–

Uniwersytet III Wieku, czyli cykle wykładów, spotkań oraz warsztatów
skierowanych do seniorów. Organizacja wykładów, wycieczek krajoznawczych,
wspólnych wyjazdów do kina, teatru czy opery.

c) zajęcia łączące pokolenia:
− rodzinne warsztaty świąteczne robienia tradycyjnych ozdób, np. kraszanek,
pisanek (Wielkanoc) czy ozdób papierowych (Boże Narodzenie),
− rodzinne warsztaty kulinarne, np. świąteczne warsztaty wykonywania mazurków
wielkanocnych lub bożonarodzeniowe warsztaty piernikowe.

PLAN CYKLICZNYCH WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI
NAZWA ZADANIA
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wyzwolenie Damasławka
Ferie z GOK

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA
Akcja organizowana od kilku lat, podczas
której zbierane są pieniądze na cele
charytatywne. W programie imprezy:
- licytacje
- występy dzieci i młodzieży
- spektakl teatralny w wykonaniu uczniów
szkoły podstawowej
- pokazy taneczne
- koncert lokalnego zespołu muzycznego
- złożenie wiązanek pod pomnikiem
- wyjazdy do kina, teatru, filharmonii
- warsztaty kulinarne
- warsztaty i konkursy wokalne
fotograficzne, plastyczne
- turnieje tenisa stołowego i rozgrywki

Majówka

Obchody Święta Uchwalenia
Konstytucji 3 maja
Dzień Zwycięstwa
Dzień Dziecka

Powitanie Lata na Plaży w Kozielsku

Wakacje z GOK

Letnia scena GOK
Zawody konne
Rocznica Powstania Warszawskiego
Dożynki

Zakończenie lata
Święto Niepodległości

szachowe, bilard
- animacje dla dzieci
- koncert
- zabawa taneczna
- stoiska z gastronomią przygotowane przez
Koła Gospodyń Wiejskich
-atrakcje i animacje dla najmłodszych
- złożenie wiązanek
- występy artystyczne uczniów ze szkół
z terenu gminy Damasławek
- złożenie wiązanek
- festyn dla najmłodszych
- dmuchańce
- animacje
- dyskoteka
- malowanie twarzy
- pokazy strażackie
- występy młodzieży
- stoiska z gastronomią przygotowane przez
Koła Gospodyń Wiejskich
- występy DJ
- animacja dla dzieci
- strefa gastronomiczna przygotowana przez
KGW
-puszczanie wianków
- warsztaty
- spotkania
- koncerty
- wycieczki rowerowe
- ognisko
- kino plenerowe
- spływ kajakowy
- koncert plenerowy
- koncert lokalnego zespołu
- koncert gwiazdy wieczoru
- występ grupy tanecznej
- złożenie wiązanek
- animacje dla dzieci
- atrakcja dla najmłodszych
- zespół pieśni i tańca
- tradycje dożynkowe
- zabawa taneczna
- muzyka biesiadna
- zabawa taneczna
- konkursy dla dzieci
- złożenie wiązanek
- występy artystyczne dzieci ze szkół
z terenu gminy Damasławek

Damasławskie Mikołajki

Rocznica Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego

-rogale świętomarcińskie
- zabawy dla najmłodszych
- wizyta świętego Mikołaja
- gastronoma serwowana przez KGW
- rozświetlenie iluminacji świątecznych
- pieśni patriotyczne
- apel powstańczy
- marsz powstańczy
- poczęstunek

POZOSTAŁE FORMY WYDARZEŃ KULTULARNYCH
- koncerty np. z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka,
- konkursy np. z Okazji Dnia Babci i Dziadka, Wielkanocny, na szopkę Bożonarodzeniową,
- stand-up,
- spektakle teatralne,
- kino objazdowe,
- koncerty charytatywne
Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku wykazuje cele
i kierunki rozwoju instytucji, w szczególności rozwój infrastruktury oraz oferty społecznej,
edukacyjnej i kulturalnej. Wszystkie wymienione wyżej cele dążą do integracji i aktywizacji
mieszkańców oraz zwiększenia stopnia ich udziału w życiu publicznym. Przeciwdziałają
procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego skupiając się na wzroście znaczenia
kultury i sztuki w procesie rozwoju Gminy Damasławek i jej mieszkańców.
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