Dom Kultury w Ożarowie Gmina Mokrsko

Program działania
Dom Kultury w Ożarowie to samorządowa instytucja kultury utworzona przez Gminę Mokrsko. Siedziba instytucji mieści
się w Ożarowie, w dawnym Domu Ludowo-Strażackim.
Instytucja prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa
kulturowego. Jej zadaniem jest:
tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury,
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
prezentacja dorobku i sylwetek regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych twórców,
inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów kulturalnych, folklorystycznych, sekcji i klubów tematycznych,
promocja gminnej kultury i sztuki,
kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
adresowanie propozycji kulturalnych do różnych grup odbiorców,
współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz instytucjamii organizacjami społecznymi działającymi na
rzecz kultury i sztuki,
prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,
pozyskiwanie jak największej liczby odbiorców oferowanych propozycji.
Główny cel działalności instytucji osiągnięty zostanie poprzez realizację cotygodniowych zajęć:
zajęcia artystyczne – wokalne,
zajęcia artystyczne – nauka gry na instrumentach,
zajęcia artystyczne – zajęcia manualne,
zajęcia językowe – rozmówki w języku angielskim; oraz cyklicznych spotkań i wydarzeń dla mieszkańców gminy
Mokrsko w różnym wieku (począwszy od dzieci, a na seniorach skończywszy), m.in.:
Gminny Przegląd Kolęd,
Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych,
Dożynki,
Bal Ostatkowy,
spotkania i wydarzenia związane z dorocznymi świętami: walentynki, dzień kobiet, dzień matki, noc świętojańska,
andrzejki, spotkanie wigilijne,
obchody świąt narodowych,
przeglądy (Folkomania – przegląd twórczości ludowej), konkursy (konkurs piosenki), koncerty muzyki poważnej
i rozrywkowej, wieczory poetyckie,
spotkania z ciekawymi osobami, artystami, twórcami.

W osiągnięciu celu pomoże współpraca instytucji z lokalnymi placówkami oświatowo kulturalnymi (zespoły szkół
i przedszkoli, Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku z jej ﬁliami i świetlicami wiejskimi), organizacjami pozarządowymi
(jednostki ochotniczych straży pożarnych, kluby sportowe, stowarzyszenia społeczno-kulturalne), zespołami ludowymi
i grupami nieformalnymi, jednostką samorządu terytorialnego i jej jednostkami organizacyjnymi.
Instytucja dążyć będzie do poprawy swojej infrastruktury. Odnowiony budynek wymaga uzupełnienia o wyposażenie
niezbędne do prowadzenia szeroko rozumianej działalności kulturalnej, przede wszystkim zaplecza kuchennego.
Podstawowym źródłem ﬁnansowania instytucji są środki pochodzące z budżetu Gminy Mokrsko. Dodatkowym zasobem
ﬁnansowym będą środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (m.in. w ramach programów ministerialnych czy konkursów
ogłoszonych przez fundacje) oraz od sponsorów, o które to czynione będą starania.
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