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organizacyjno — finansowych działalności

MISJA

Misją Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła* w Ślemieniu jest rozpoznawanie, rozwijanie
i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, przekazywanie oraz kultywowanie
lokalnych tradycji. Działalność instytucji buduje życie kulturalne mieszkańców Gminy Ślemień,

integruje społeczeństwo poprzez wspólne spotkania, imprezy kulturalne i wyjazdy.

WIZJA

Wizją Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła w Ślemieniu jest upowszechnianie kultury,
twórczości artystycznej i ludowej, zachowanie dziedzictwa narodowego. Gminny Ośrodek Kultury
„Jemioła” w Ślemieniu będzie prowadził działalność kulturalną zgodnie ze statutem.

CELE I ZADANIA WYNIKAJĄCEZE STATUTU

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła* w Ślemieniu jest prowadzenie
działalności kulturalnej, sportowej oraz promocja Gminy Ślemień w kraju i za granicą. Zadaniem
GOK jest głównie podejmowanie działań sprzyjających upowszechnianiu kultury i rekreacji, rozwój

oraz promowanie amatorskiej i profesjonalnej twórczości artystycznej, a także propagowanie
rodzimych, jak i zagranicznych tradycji i zwyczajów. Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”

w Ślemieniu ma za zadanie organizować wystawy, koncerty, festiwale, imprezy plenerowe, warsztaty.

KONCEPCJA PROGRAMOWA, ORGANIZACYJNAI FINANSOWA
Koncepcję programową, organizacyjną i finansową Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła”

w Ślemieniu konstruują następujące cele strategiczne i cele operacyjne:
1. Podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej

a. podniesienie jakości działań kulturalnych, wydarzeń rozrywkowych i integracyjnych;
organizacja cyklicznych zajęć dla dziecii dorosłych;
rozwój działalności senioralnych;
organizację wystaw, koncertów, spotkań autorskich;
promowanie Gminy Ślemień,jej oferty kulturalneji turystycznej;
utworzenie i rozwój działalności zespołów regionalnych;
rozwój działalności edukacyjnej, wzbogacenie oferty zajęć i warsztatów: zajęcia

taneczne, muzyczne, przyrodnicze, plastyczne, wycieczki;
wspomaganie działalności kulturalnej sołectw;

e
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z:
i. ożywienie współpracy z lokalnymi stowarzyszeniamii działaczami społecznymi;
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3;

Rozwój Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu- nowoczesna instytucja oparta na
walorach dziedzictwa kulturowego i zasobów wiejskich społeczności:

a. poszerzenie kręgu odbiorcówi uczestników kultury
b. rozwój działalności senioralnych;
c. ożywienie współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami i działaczami społecznymi;
d. współpraca z pozostałymi jednostkami Gminy Ślemień;
e. organizacja wydarzeń rocznicowych.

Wzroststopnia samofinansowania:
a. pozyskiwanie środków poza dotacją główną Organizatora instytucji: środki unijne,

dotacje, programy grantowe;
b. pozyskiwanie środków z wynajmu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury

„Jemioła” w Ślemieniu.

PLANOWANE WYDARZENIAI ATRAKCJE
Zajęcia wakacyjne
Piknik rodzinny
Prowadzenie świetlicy
Wieczory filmowe w Gminnym Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu dla dzieci i

młodzieży
Zakończenie lata
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Konkursy okolicznościowe

PLANOWANE WARSZTATYI ZAJĘCIA
Zajęcia z rękodzieła
Kulinarne
Muzyczne
Taneczne
Plastyczne
Przyrodnicze
Logopedyczne
Okolicznościowe (Bożonarodzeniowe, Wielkanocne)
Wakacje i Ferie z Gminnym Ośrodku Kultury „Jemioła” w Ślemieniu

Dodatkowo w miarę zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb i możliwości finansowych
Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu będą organizowane zajęcia i wydarzenia
kulturalne.
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