
Załącznik do umowy z dnia 31 stycznia 2023r.   

określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności  

Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim  

oraz program jego działalności na lata 2023-2026. 

 

 

PROGRAM DZIAŁANIA 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRZENIU WIELKIM 

NA LATA 2023-2026 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu 

Wielkim na lata 2023-2026 oparty będzie na czterech następujących filarach: 

 Filar I. Budowanie oferty usług Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim;  

 Filar II. Kontynuacja i rozwój; 

 Filar III. Zespół pracowniczy; 

 Filar IV. Zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury. 

 

Filar I. BUDOWANIE OFERTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

 Podstawą do budowania oferty usług Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu 

Wielkim (dalej: GOK) jest rozpoznanie preferencji i oczekiwań mieszkańców Gminy  

w obszarze szeroko pojętej kultury. W tym celu wykorzystywane będą różne narzędzia 

badawcze, w tym głównie rozmowy indywidualne z mieszkańcami i innymi osobami 

korzystającymi z oferty GOK oraz ankiety. Uzyskane wyniki tych badań  wskazywać będą 

kierunek rozwoju GOK jako samorządowej (gminnej) instytucji kultury.  

W tworzeniu planu działań na kolejne lata  GOK będzie nadal współpracował z innymi 

podmiotami na terenie Gminy, w tym radami sołeckimi i stowarzyszeniami, w  celu ustalenia 

jednolitego gminnego kalendarza imprez i innych wydarzeń kulturalnych. 

GOK jako gminna instytucja kultury ma być miejscem tętniącym życiem, dlatego 

oferta GOK będzie stale rozwijana, aby każdy wyrażający chęć uczestniczenia w życiu 

kulturalnym Gminy, a także współtworzenia kultury lokalnej, znalazł coś dla siebie.               

Do budowania atrakcyjnej dla szerokiego grona odbiorców oferty kulturalnej GOK 

potrzebna jest dobrze przygotowana i zgrana kadra pracowników i osób współpracujących. 

Zapewnienie funkcjonowania takiego zespołu jest zadaniem Dyrektora GOK.  

       



Planuje się wyasygnować z budżetu GOK środki na tak zwane inicjatywy oddolne. 

Posiadanie takich środków  umożliwia ogłaszanie konkursu – regranting i zmobilizowanie 

lokalnych stowarzyszeń, rad sołeckich, jak również grup nieformalnych do działania  

i tworzenia nowych, ciekawych inicjatyw.        

 Szczególną rolę przy budowie oferty kulturalnej GOK będzie odgrywać biblioteka  

i galeria sztuki. Galeria wpisała się już w świadomość mieszkańców, zarówno artystów jak  

i odbiorców sztuki. Na chwilę obecną artyści zaczynają sami zgłaszać się do GOK  

z inicjatywą wystawienia swoich prac. Także zawiązanie ściślejszej współpracy  

z Wojewódzką Biblioteką Publiczną będzie owocować kolejnymi ciekawymi wystawami 

tematycznymi.    

Podejmowane będą działania zmierzające do tego, aby biblioteka wyszła z „murów”. 

Planowane jest m.in. złożenie propozycji współpracy z Domem Pomocy Społecznej  

w Dobrzeniu Wielkim, w ramach której przewiduje się organizowanie spotkań  

z podopiecznymi mieszkającymi tej placówce, czytanie im książek czy też wypożyczanie 

literatury. Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki będzie to działanie innowacyjne.   

  

Działania GOK będą też skierowane na pielęgnowanie tożsamości kulturalnej oraz 

ochrony i promocji dziedzictwa, z podkreślaniem znaczenia jakie ma powiązanie pomiędzy 

przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.  Działania te są już realizowane i  wpisują się  

w strategię rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki. Na ten moment udało się wypromować haft 

dobrzeński oraz doprowadzić do złożenia wniosku o jego wpis na Listę Dziedzictwa 

Niematerialnego.  

Kontynuowane będą działania Dyrektora GOK związane z opracowaniem wniosku o wpis 

„Procesji z figurami z okazji odpustu św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim” oraz wpisaniem na 

listę UNESCO „Plecionkarstwa” (trwają  już prace zespołu roboczego, w których Dyrektor 

GOK bierze udział reprezentując plecionkarzy z terenu Gminy Dobrzeń Wielki).  

 Zgodnie z dotychczas sygnalizowanymi oczekiwaniami mieszkańców, w ofercie 

kulturalnej GOK utrzymana zostanie działalność kabaretów, organizowane będą koncerty  

i inne wydarzenia kulturalne, które wpisały się już na stałe w repertuar GOK.   

 Liczną grupą korzystającą z oferty GOK są seniorzy. W dalszym ciągu rozwijana 

będzie oferta dla tej grupy społecznej, w tym dla seniorów już aktywnie uczestniczących  

w „klubach seniorów” . W pomieszczeniach GOK planuje się działalność klubu seniora  



w ramach działania SENIOR+ , prowadzonego we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.  

Planowanie jest podjęcie starań przez Dyrektora GOK zmierzających do prowadzenia w GOK 

spotkań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Powstanie Uniwersytetu pozwoliłoby 

zainteresować ofertą GOK kolejną grupę seniorów. 

 

Filar II. KONTYNUACJA I ROZWÓJ  

W latach 2020-2022 wprowadzono do oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury  

w Dobrzeniu Wielkim (dalej: GOK) nowe usługi i wydarzenia. Oferta ta spodobała się 

mieszkańcom i pozostanie w kalendarzu działalności GOK na kolejne lata. Część wydarzeń 

jest współorganizowana z Kołem Gospodyń Wiejskich „Dobrzenianki”, Stowarzyszeniem 

Ludzi Kreatywnych „Talent” czy Stowarzyszeniem „Borki Aktywni Razem”. Współpraca ta 

nie tylko pozwala na zorganizowanie danego wydarzenia, ale obniża też koszty jego 

organizacji dla poszczególnych partnerów. Planuje się kontynuację takich imprez jak 

„Świąteczne bukiety ziołowe”, „Wojewódzki Babski Comber”, „Letnią akademię 

kreatywności” czy też warsztaty związane z rokiem obrzędowym, tradycjami i zwyczajami 

regionu. Pozostaną również w kalendarzu GOK wydarzenia posiadające renomę i kojarzone  

z gminą Dobrzeń Wielki, w tym: „Festiwal Sztuki Tanecznej Pląsowadła”, „Turniej Tańca 

Towarzyskiego Silesian Cup” czy też „Dziecięco-młodzieżowy festiwal sztuki cyrkowej 

Magia Cyrku”, jednak z uwagi na wysokie koszty związane z organizacją tak dużych 

wydarzeń, konieczne będzie aktywne poszukiwanie sponsorów oraz innych zewnętrznych 

źródeł finansowania, czy też odpowiedniego wyliczenia wysokości akredytacji. Dlatego też 

istotna jest ścisła współpraca rad rodziców powołanych przy poszczególnych zespołach  

i sekcjach, instruktorów i samych członków zespołów i sekcji. W obecnej sytuacji finansowej 

Gminy nie ma możliwości sfinansowania tych i wielu innych wydarzeń wyłącznie ze środków 

pochodzących z budżetu Gminy.   

Kontynuowane będą dziania kulturalne, które były w latach ubiegłych prowadzone  

w Bibliotece działającej w strukturze GOK. W ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką 

Publiczną prezentowane będą nadal wystawy tematyczne i związane z nimi lekcje 

biblioteczne. W każdy czwartek działania biblioteki prezentowane będą na profilu 

społecznościowym GOK pt. „Czwartki z Biblioteką”. Planowane jest również utworzenie 

młodzieżowego dyskusyjnego klubu książki     

 



 

Filar III. ZESPÓŁ PRACOWNICZY 

Kadrą Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim (dalej: GOK) są wszyscy 

pracownicy, zarówno zatrudnieni na umowę o pracę, jak i na umowę zlecenia czy też 

prowadzący swoją działalność gospodarczą. Głównym elementem tego zespołu są jednak 

pracownicy zatrudnieni w GOK umowy o pracę. Mając na uwadze realizację zadań i rozwój 

GOK ważna jest harmonijna współpraca wszystkich pracowników, której zapewnienie należy 

do zadań Dyrektora GOK. Dyrektor GOK powinien zadbać o wyasygnowanie w budżecie 

GOK środków przeznaczonych na szkolenia pracowników i podnoszenie ich kompetencji 

zawodowych.  

Planowane jest podjęcie starań, aby GOK stał się miejscem skupiającym i szkolącym kadrę 

instytucji kultury z regionu. Centralna lokalizacja na mapie województwa opolskiego jak  

i posiadanie (po modernizacji) odpowiedniej przestrzeni szkoleniowej są atutami do podjęcia 

tego rodzaju starań.  

 

Filar IV. ZARZĄDZANIE GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY 

Zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrzeniu Wielkim (dalej: GOK) 

powinno zapewnić wysoki poziom działalność GOK oraz pozytywne postrzyganie GOK jako 

gminnej instytucji kultury, głównie przez mieszkańców Gminy, ale nie tylko. Ważne są 

wszystkie aspekty, począwszy od oferta kulturalnej i sposobu jej realizacji, a skończywszy na 

czystości i estetyce obiektów zarządzanych przez GOK.  

Gwarancją dobrego funkcjonowania GOK jest prawidłowy przepływ informacji,  

w szczególności pomiędzy dyrektorem GOK i pracownikami, pomiędzy kadrą GOK  

a mieszkańcami jak również pomiędzy Gminą jako organizatorem GOK, dyrektorem GOK  

i mieszkańcami.  

Za pożądane uznaje się kontynuowanie zebrań Dyrektora GOK z całą kadrą GOK, ale 

także spotkania z radami rodziców, które z inicjatywy Dyrektora GOK zostały powołane przy 

każdej sekcji.  W dalszym ciągu działania Dyrektora i wszystkich pracowników GOK 

powinny być skierowane na budowanie efektywnych i pozytywnych relacji z mieszkańcami, 

odbiorcami usług GOK oraz innymi podmiotami, w tym instytucjami kultury  w regionie i nie 

tylko. Zarządzanie GOK to również gospodarka finansowa, konieczność pozyskiwania 

alternatywnych źródeł finansowania działalności. Należy dążyć do zwiększenia świadomości 



mieszkańców oraz uczestników sekcji, że uczestnictwo w ofercie GOK jest wyznacznikiem 

statusu społecznego i warto partycypować  w kosztach jego utrzymania aby zapewnić wysoki 

poziom i szeroki dostęp do kultury.    

W latach 2023-2026 GOK będzie ubiegał się o środki zewnętrzne na finansowanie 

prowadzonej działalności, w szczególności pochodzące z konkursów ogłaszanych przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funduszy Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, jak również z Programu 

EDUKO Edukacja Kulturalne Opolszczyzny  i Programu Rozwoju Bibliotek. 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

W celu zapewnienia realizacji niniejszego Programu działania GOK na lata 2023-2026, 

Dyrektor GOK dołoży wszelkich starań, aby kontynuowane były wypracowane dotychczas 

dobre praktyki, aby w szczególności:   

 działalność GOK ukierunkowana była na potrzeby jak najszerszego grona odbiorców; 

 GOK współpracował na zasadach partnerstwa z jednostkami organizacyjnymi Gminy, 

radami sołeckimi i innymi osobami, podmiotami działającymi na terenie Gminy;  

 GOK w dalszym ciągu był miejscem skupiającym liderów, animatorów i pasjonatów 

w dziedzinie szeroko pojętej kultury; 

 rozwijała się działalność związana z edukacją kulturalną; 

 zarządzanie projektowe i sprawność organizacyjna GOK utrwaliła się, również  

w zakresie profesjonalizmu pracowników GOK; 

 prowadzone były starania o pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie 

działalności GOK; 

 rozwijało się czytelnictwo i zainteresowania mieszkańców różnymi rodzajami 

literackimi; 

 wypromować lokalne dziedzictwo niematerialne poza granicami Gminy.  

  

     DYREKTOR                 ORGANIZATOR 

       Piotr Szafrański                          Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 

          Piotr Szlapa 


