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I. Misja 

Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii jest samorządową instytucją kultury powołaną w celu 

zaspokajania potrzeb  kulturalnych mieszkańców. Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii 

jest rozpoznawanie, współtworzenie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych  

społeczności, kształtowanie pasji i umiejętności społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja 

kulturalna oraz działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją 

małą ojczyznę. 

 

II. Wizja 

Współczesna instytucja kultury nie może ograniczać się jedynie do roli organizatora imprez 

kulturalnych i tradycyjnie pojmowanej edukacji kulturalnej. Powinna przede wszystkim pełnić 

funkcję animowania społeczności lokalnej. Chciałabym, aby Gminny Ośrodek Kultury                

w Bogorii był nie tylko miejscem, ale przede wszystkim zespołem otwartych ludzi, którzy 

stworzą przestrzeń dla kreatywności mieszkańców i umożliwią realizację inicjatyw kulturalno 

– społecznych budując współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz 

wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę w gminie i poza jej obszarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Cele strategiczne: 

 

Cel strategiczny Cel operacyjny 

1. Podniesienie atrakcyjności oferty 

kulturalnej dla placówek 

oświatowych Gminy Bogoria. 

 Stworzenie oferty programowej GOK 

w Bogorii otwartej i elastycznej na 

nowe inicjatywy w oparciu o 

doświadczenia i  diagnozę potrzeb 

kulturalnych. 

 

 

 

Nowe propozycje programowe w ramach  działalności edukacyjnej: 

 

 Organizacja cyklicznych imprez, których celem jest prezentacja działalności i 

twórczości szkół i przedszkoli z Gminy Bogoria: 

- Przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli; 

- Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych. 

 Organizacja spektakli w ramach edukacji teatralnej szkół i przedszkoli z gminy 

Bogoria. 

 Powrót do organizacji biegu o „Puchar Wójta Gminy Bogoria”. 

2. Mieszkaniec gminy jako świadomy 

uczestnik kultury. 

 

 

 

 Wzmocnienie integracji pomiędzy 

różnymi grupami społecznymi i 

wiekowymi. 

 Organizacja bądź współorganizacja 

przedsięwzięć kulturalnych, 

sportowych, rozrywkowych. 



Działania zmierzające do celu strategicznego nr 2: 

 

  Współpraca z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy 

Bogoria; 

 Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bogoria ; 

 Współpraca ze Stowarzyszeniami z terenu Gminy Bogoria; 

 Współpraca z 21 Bogoryjską Drużyną Harcerską; 

 Współpraca z Młodzieżową Radą Gminy Bogoria; 

 Współpraca z Radą Seniorów Gminy Bogoria; 

 Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych; 

 Organizacja Pikniku dla Dzieci z terenu Gminy Bogoria; 

 Organizacja kina objazdowego, kina plenerowego; 

 Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zbiorów kultury 

materialnej, dzieł sztuki oraz dokumentów dotyczących historii i 

teraźniejszości Bogorii i okolic, w celu tworzenia stałej ekspozycji; 

 Powrót do organizacji uroczystości pod kamiennym obeliskiem  

w Wygwizdowie. 

3. Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii 

jako instytucja przystosowana do 

wyzwań współczesności. 

 

 

 Wypromowanie wizerunku 

Gminnego Ośrodka Kultury jako 

instytucji ważnej dla gminy i regionu. 

 



Działania zmierzające do celu strategicznego nr 3: 

 Rozszerzenie źródeł finansowania poprzez pozyskiwanie środków 

pozabudżetowych  na działalność kulturalną; 

 Wzmocnienie akcji wolontariacko-charytatywnych; 

 Kształcenie ustawiczne kadry; 

 Doskonalenie działalności promocyjno-marketingowej poprzez prezentację 

corocznego kalendarza imprez i uroczystości na Sesji Rady Gminy Bogoria. 

 

 

  

IV. Cele długoterminowe: 

 

 wspieranie ruchu artystycznego poprzez prowadzenie i koordynowanie działalności 

sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży Gminy Bogoria; 

 współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami społeczno-

kulturalnymi, twórcami i artystami, towarzystwami i stowarzyszeniami oświatowymi i 

kulturalnymi, fundacjami oraz pracodawcami w zakresie rozbudzania aktywności 

kulturalnej; 

 organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę 

m.in. organizację spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, imprez artystycznych, 

rozrywkowych i turystycznych w różnych dziedzinach sztuki; 

 rozwój czytelnictwa; 

 wykreowanie marki Gminnego Ośrodka Kultury i wzmocnienie jego wizerunku,  

  dbałość o dziedzictwo kulturowe, 

  pielęgnowanie tradycji ludowej,  

  prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,  

  podejmowanie działań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,  

  koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez 

kulturalnych, 

 prowadzenie działalności wydawniczej pokazującej kulturę i historię lokalną. 

 



Lp. Cele długoterminowe Cele krótkoterminowe 

1. Wspieranie ruchu artystycznego 

poprzez prowadzenie i koordynowanie 

działalności sekcji i kół zainteresowań 

dla dzieci i młodzieży Gminy Bogoria. 

Kontynuacja działalności 

dotychczasowych kół. Wzbogacenie oferty 

zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności 

lokalnej. 

2. Współpraca z placówkami 

oświatowymi, instytucjami i 

organizacjami społeczno-

kulturalnymi, twórcami i artystami, 

towarzystwami i stowarzyszeniami 

oświatowymi i kulturalnymi, 

fundacjami oraz pracodawcami w 

zakresie rozbudzania aktywności 

kulturalnej. 

 

Organizacja bądź współorganizacja 

uroczystości patriotycznych, 

państwowych, kościelnych. 

Organizacja imprez kulturalnych zgodnie z 

wypracowanym i podanym do informacji 

publicznej kalendarzem. 

Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich 

przy organizacji uroczystości 

państwowych i imprez kulturalnych. 

Współpraca kulturalna z jednostkami 

organizacyjnymi i pomocniczymi gminy. 

Stała współpraca z Wójtem i 

pracownikami Gminy Bogoria. 

3. Organizowanie różnorodnych form 

edukacji kulturalnej i wychowania 

poprzez sztukę m.in. organizację 

spektakli, festiwali, koncertów, akcji 

charytatywnych, wystaw, imprez 

artystycznych, rozrywkowych i 

turystycznych w różnych dziedzinach 

sztuki. 

 

Spotkania, wernisaże, prelekcje, wykłady. 

Wieczory autorskie, spotkania z 

wybitnymi przedstawicielami kultury 

zgodnie z wypracowanym i podanym do 

informacji publicznej kalendarzem. 

Organizacja akcji i koncertów 

charytatywnych, pomoc i działalność 

społeczno-wolontariacka – WOŚP, 

UNICEF, PAH. 

Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży 

w okresie ferii zimowych i wakacji- rajdy 

rowerowe, pikniki, eventy przy plaży 

gminnej. 

Działalność świetlic wiejskich: wieczory 

gier i zabaw, turnieje, wieczory przy 



ognisku, wycieczki rowerowe, udział 

dzieci i młodzieży w imprezach 

organizowanych przez GOK, organizacja 

otwartych imprez dla środowiska 

lokalnego. 

4. Rozwój czytelnictwa. Popularyzacja czytelnictwa poprzez 

organizacje lekcji bibliotecznych. 

Organizacja „Nocy Bibliotek”, 

„”Międzynarodowego Dnia Książki”. 

5. Prowadzenie działalności 

wydawniczej pokazującej kulturę i 

historię lokalną. 

 

Reaktywacja „Kuriera Bogoryjskiego”. 

Redakcja folderów dotyczących historii i 

teraźniejszości Bogorii i okolic. 

6. Działalność usługowo-marketingowa. Promowanie działalności GOK w formule 

online, na stronie internetowej  i innych 

social mediach. 

Korespondencja elektroniczna z 

instytucjami, szkołami, organizacjami. 

 Korzystanie z usług telewizji, radia, gazet 

w celu przekazywania informacji. 

7. Sprawy administracyjno-gospodarcze. Dbanie o estetykę wokół budynku GOK 

(przeprowadzanie remontów, 

zagospodarowanie terenu). 

Określenie potrzeb finansowych GOK 

poprzez racjonalne wykorzystanie środków 

zaplanowanych w planie finansowym. 

Prowadzenie działalności usługowej- 

wynajem Sali widowiskowej w GOK w 

Bogorii oraz pomieszczeń w budynkach 

świetlic. 

Pozyskiwanie sponsorów. 

 

 



W I etapie swojej pracy zamierzam: 

1. Zapoznać się z sytuacją kadrową, organizacyjną i finansową Gminnego Ośrodka 

Kultury w Bogorii. 

2. Dokonać bilansu i analizy istniejącej działalności kulturalnej. 

3. Stworzyć wspólnie z pracownikami plan merytoryczny na II połowę 2022r. 

4. Poszerzyć platformę pozyskiwania środków poprzez zabieganie o wsparcie 

sponsorów, aplikowanie do projektów unijnych, ministerialnych itp. 

5. Zapoznać się z grupami społecznymi funkcjonującymi na terenie gminy, instytucjami 

oraz podmiotami działającymi, sołtysami, przedstawiając im swoje wizje, plany, ale 

także wsłuchać się w ich głos. 

 

 

 


