
Załącznik nr 1  

do umowy z dnia 22.07.2020r. w sprawie określenia warunków organizacyjno – finansowych 
działalności instytucji kultury – Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oraz programu jej działania 

 

Program działań Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu 

 

Działalność Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu określa statut, a ponadto wynika z ogólnej 

polityki państwa, istniejącej tradycji, trendów współczesnej cywilizacji i przeobrażeń 

kulturowych oraz potrzeb środowiska lokalnego. 

Przedstawiony program działalności Instytucji został przygotowany w charakterze tzw. 

dokumentu  dynamicznego  [ang.:  living document],  co  oznacza,  iż jest dokumentem                           

o charakterze  otwartym,  który  powinien  być interpretowany i realizowany według potrzeb                                                  

i dostosowywany do tempa rozwoju instytucji. Program zawiera misję, wizję oraz cele do 

realizacji przez Instytucję, w tym projekty obejmujące współpracę lokalną, regionalną                                   

i   międzynarodową   (partnerską) –pomiędzy   samorządem   i   organizacjami pozarządowymi  

oraz  działalność  usługową,  wydarzenia kulturalne i artystyczne,  wystawy i inne zadania 

zgodne ze statutem jednostki.  

Misja stanowi nadrzędną ideę istnienia Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i odwołuje się do 

jego dorobku oraz działalności wynikającej ze statutu, a także uwzględnia rolę, jaką powinna 

pełnić ta jednostka jako samorządowa instytucja kultury. 

I. Misja 

Misją Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest upowszechnianie kultury i wielokierunkowa 

otwarta działalność w zakresie edukacji kulturalnej tj. rozpoznawanie, rozbudzanie                           

i zaspakajanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, 

upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej, kulturalnej, 

turystycznej i promocyjnej na terenie swojego działania. 

 



II. Wizja 

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu jest placówką, do której mieszkańcy chętnie wchodzą,                   

a niechętnie z niej wychodzą. Jest ostoją dla osób spragnionych kultury i platformą dla grup 

mieszkańców chcących się rozwijać. Jest bazą pomysłów i warsztatem umożliwiającym 

realizację ciekawych i cennych inicjatyw kulturalnych i społecznych. 

III. Cele: 

1. Stała troska o rozwój kadry merytorycznej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu celem 

pełnej realizacji zadań statutowych i misji. 

2. Ugruntowanie pozycji Instytucji jako dostawcy wyjątkowych kulturalnych wrażeń. 

3. Systematyczne doposażenie w niezbędny sprzęt pozwalający na pełną realizację 

zamierzeń programowych CKiSz. 

4. Udoskonalanie oferty programowej CKiSz, inicjatywy i trendy kulturowe                                           

z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w oparciu o diagnozę 

potrzeb kulturalnych i specyfikę regionu. 

5. Rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcjach działających w CKiSz. 

6. Realizacja projektów kulturalnych. 

7. Systematyczne kształtowanie imprez wiodących o wysokim poziomie artystycznym; 

organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych i imprez plenerowych                                  

z zaangażowaniem wykonawców lokalnych i zewnętrznych. 

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, ze środowiskiem twórczymi, 

instytucjami, placówkami oświatowymi i lokalnym biznesem w zakresie działalności 

kulturalnej. 

9. Współpraca z samorządem i lokalną społecznością w zakresie wspólnej realizacji 

przedsięwzięć lokalnych.  

10. Starania w celu pozyskiwania środków budżetowych i pozabudżetowych na realizację 

zadań i działań. 

11. Wspieranie inicjatyw oddolnych. 



IV. Priorytetowe cykliczne imprezy i wydarzenia służące czynnemu uczestnictwu 

mieszkańców gminy Połaniec w życiu kulturalnym i rozwijanie zainteresowań 

twórczością kulturalno -artystyczną: 

1. Spektakle teatralne, operetki, musicale 

2. Wystawy i wernisaże/cykle wystaw 

3. Dni Połańca 

4. Połaniec Dzieciom 

5. Akcja „Ferie i Lato w Mieście” 

6. Biesiada Połaniecka 

7. Muzyczne spotkania przy fontannach 

8. Festyn „ Pożegnanie z truskawką” 

9. Dożynki gminne 

10. Narodowe czytanie 

11. Dni Kultury Połanieckiej 

12. Uroczystości związane z 11 listopada 

13. Sylwester 

V. Istotne zadania w działalności Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu to stałe formy 

pracy i działalność edukacyjna: 

1. Edukacja muzyczna 

 zajęcia wokalne (emisja głosu, technika śpiewania w teorii i praktyce, dykcja                                   

i wyobraźnia) 

 studio piosenki 

 nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard, akordeon, saksofon, perkusja) 

 kapela młodzieżowa  

2. Edukacja taneczna 

 kurs tańca towarzyskiego okazjonalnego 

 zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

 Formacje taneczno- akrobatyczne - taniec współczesny  



3. Edukacja teatralna 

 Formy teatralne dla dorosłych 

 Grupa teatralna  

4. Edukacja plastyczna 

 Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych 

 Klub Plastyczny – Oś. Północ 

 Kurs rysunku i malarstwa 

5. Zajęcia dodatkowe 

 Klub Brzdąca - zajęcia animacyjne 

 Warsztaty tematyczne 

VI. Zadania organizacyjne dotyczące działalności: 

 Prowadzenie Kina Impresja 

 Prowadzenie kręgielni, siłowni 

 Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej 

 Prowadzenie Galerii Kościuszkowskiej i Archeologicznej 

 Organizacja stałych, regularnych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

warsztatów w ramach Rodzinnej Akademii Plastyki, Klubu Działań Plastycznych 

„Kreatywni” oraz innych okazjonalnych 

 

W zależności od powstałych inicjatyw i możliwości pozyskania na nie środków 

zewnętrznych uwzględnia się możliwość wprowadzania zmian (rozszerzania rodzaju/zakresu 

zadań). Wycofanie zadania z programu działalności, jego odwołanie lub zawieszenie jest 

dopuszczalne po uzgodnieniu z Organizatorem i może być uzasadnione zaistniałymi 

zdarzeniami i okolicznościami, na podstawie identyfikacji i analizy ryzyka. 

 


