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Wizja:

Widzewskie Domy Kultury - nowoczesnosc, otwarto sc, wspolpraca

Misja :

Pozyskiwanie srodow iska lokalnego i miejskiego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej
wspottworzen la.
Ksztalcenie i wychowanie " do kultury" oraz " przez kulture" w jej szerokim ujeciu, gdzie obok sztuki
svtuuja sle rowniez tradycja, mo ralnosc, kultura fizyczna, turystyka, ekologia, zdrowie, relacje
miedzvludzkle.

Cele:
- budowanie oferty programowej w zakresie edukacji kulturalnej i upowszechniania zarowno w
oparciu 0 elementy dotad istniejqce i znajdujqce uznanie w srodow tsku naszego dzialania, jak i 0

obszary nowe lub dot ad slabiej obecne w dzialalnosci placowki , co umozliwl pozyskanie nowych
grup odbiorczych oraz dostosowanie domu kultury do wymagari stawianych nowoczesnym
instyt ucjom upowszechniania kult ury;
- stale monitorowanie dotad podejmowanych dzialari i dosto sowywanie istniejqcej oferty
programowej do oczekiwan wvrazanvch przez naszych odbiorcow, do ich wrazliwoscl oraz potrzeb;
- propagowanie stylu zvcia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze oraz edukacja
kultu ralna dzieci i mlodztezv realizowana poprzez budowanie atrakcyjnej oferty programowej
skierowane j do tej grupy odblorcow;
- aktywizacja seniorow i osob niepelnosprawnych oraz tworzenie oferty i war unkow dla czynnego
uczestnictwa osob starszych oraz niepelnosprawnych w zvciu spolecznym i kulturalnym;
- promowanie dzialari kreatywnych, innowacyjnych, wykorzystu jqcych nowe technol ogie,
urnozliwi ajacvch czynny udzial roznvch grup odbiorcow w realizowanych przedslewziectach.

W sklad Widzewskich pornow Kultury wchod zq obecnie:
- Dom Kultury "W idok" al. Pilsudskiego 133 (usytuowany na obszarze Starego Widzewa)
- Dom Kultury " Ariadna" ul. Niciarniana 1/3 (usytuowany na obszarze Grembachal Podgorzea]
- Dom Kultury ,,502"ul. A. Sacharowa (usytuowany na obszarze Widzewa Wschodu)

a) Plan ukierunkowania funkcjonowania instytucji kultury w strone idei centrow aktvwnosci
lokalnej koncentrujacvch si~ na dzialaniach z zakresu animacji spoleczno-kulturalnej wobec
srodowlska, wykraczaj'lcych sw oim zakresem oddzi alywania poza sledzlbe instytucji kultury i jej
otoczenie .

Wchodzqce w sklad WDK placowkl funk cjonowac b~dq zgodnie z nowa st rategia programowq.
Zbudowana ona bedzie w oparciu 0 dolychczasowe, dobrze funkcjonujqce obszary i formy
dzialalnoscl t akie, jak:

edukacja kulturalna i artystyczna (teatra lna, muzyczna, plastyczna, taneczna, kulturowa,
historii sztuki, historyczna, regiona lna i turyslyczna oraz upowszechnianie czyte lnictwa) dla dzieci i
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edukacja kulturalna i artystyczna (teatralna, plastyczna, fotografi czna, regionalna i
tu rystyczna ) dla senior6w,

edukacja kulturalna (przeciwd zialanie wykluczeniu spotecznemu) dla mlodz ieiy i senior6w.

wspieranie i umacnianie (rozwoj) amatorskiego ruchu artystycznego:
• Zespoly teatralne: Teatr Total, Teatr Nie...letn i, Studio Teat ralne "Slup"; Teat r

Senior6w,
• Zespoty taneczne: ZPiT .Ani lana", Zespoly Farica Estrad owego : " Mis",

" Misiaczek", " Kaman", .Kukuleczka", " Brzdqc", grupa tarica street-dance "Chill &
Out";

• Zesp61 Spiewaczv Senior6w ANNA. Grupa Mu zyczna Retro, Zesp61 Muzyczny
Senior6w - Ch6r "Cantare".

organizacja imprez okolicznosciowvch, lokalnych, miejskich, za r6wno w siedzibie fir my jak i
poza nia:

• Miedzvnarodowe Warsztaty Folklorystyczne
• Dzien Reymonta
• Scena dla Przedszkolaka
• Lalkowe Spotkania Teatralne
• Konfrontacje Taneczne
• Mikolajki w rytmie cza-cza
• Przeglqd Dzieciecej Piosenki Filmowej .Rejs na Bergamuty",
• Piknik przy Pa ryskiej
• Folkowy podwieczorek w Parku Bad en-Powella

realizacja projektow ("Maly ksiqikomaniak")

Przewiduj e takze wzbogacenie dotychczasowej dzialalno sci 0 elementy nowe. W szczegolnosci zas
dzialania z obszaru rew ita lizacji spolecznej (wsp61ne dzialan ia z Fundacjq Ei-Ka", Instytutem
Etnoligii Ul i Fabrykq Nici " Ariadna" na Grembachu) oraz dzialalnosc profilaktycznq skierowanq
do mlodziezv (wsp6lnie z Fundacjq "Ei-Ka").
Wainym punktem nowego planu dztalari bedzie umi ejscowienie naszej aktvwnoscl taki e poza
plac6wkami, w ich otoc zeniu, w tkance rnlasta, realizowana poprzez r6i nego rodzaju dzialania
edukacyjne, animacyjne (w tym plenerowe), a taki e przedslewzlecla z ww. obszaru rewitalizacji
spolecznej. Skierowane beda one przede wszystkim do srodowiska lokalnego, kt6 re obejmuje
mieszkancow z obszar6w:

Stary Widzew,
Stoki, Sikawa i Podg6rze (Grembach),

Widzew-Wsch6d,

Olech6w i Jan6w,
Nowosolna i Mileszki,

a w dalszej kotejnoscl do mleszkaricow calej l odzi.

Proponowany przeze mni e plan funkcjonowania obejmuje dalsza zrniane specyfiki
ukierunkowa nia dzlalalnosci poszczeg61nych plac6wek.
W 2017 roku podczas realizacji proj ektu Widzewski Bank Pomysl6w na Kulture (program Dom
Kultury + NCK) wsp61nie ze studentami Et nologii Ul przeprowadzillsmv badania dotyczqce
obecnosci w iyciu mleszkaricow wid zewskich plac6wek kultury. Raport z tych badan byl pomocny w
opracowaniu oferty programowej na rok 2018 - 2019 i st rategii dzialania WOK na lata 2018-2019.
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W 2020 roku chcialabym powtorzvc te badania wsrod mleszkaricow Widzewa (rown iez w ramach
programu Dom Kult ury+). Na bazie raportu z badari oraz w wyniku konsultacji
z mleszkaricarnl opra cujemy nie tylko nowa st rategie dziaiania, ale rown iez skonsult ujemy
wprowadzenie nowej nazwy instytucj i - Centrum Ku lt ury Widzew, co pozwoli w dlu i szej
perspektywie (2-3-letniej) zbudowac nowa , silna, dobrze kojarzaca sie marke (powvz sza zmiana
bedzie ta kze jednym z elernentow nowej st rategii komun ikacyjnej i promocyjn ej).

Szczeg610wy plan funkcjonowania z podzialem na poszczegolne plac6wki:

1.Dom Kultury "Widok" przy al, Pilsudskiego 133 - jest obecnie siedzibq administracj i
(kslegowosc, dziat obslugl, kadry). Dzialalnosc spoleczno-kulturalna od kilku lat prowadzona tu byla
w ograniczonym zakresie, jesieniq 2017 roku funk cje kierownika t ej placowki powierzylam
doswiadczone] animatorce. Placowka otwarta zostala dla inicjat yw lokalnych animatorow. Obecnie
jej program to nowe propozycje dzlalari tak ie jak: Muzyczna kawiarenka, Salonik poetycki - Ogrod
Przemian, Klub Plastyka Amato ra "Greps", probv Choru "Cantare", warsztaty z ikonopisania,
pracowni a ceramiczna, zajecia wo kalne, zajecia gita row e, gimna styka dla osob 60+.W 2017 roku
WDK realizowal w ramach programu NCK - Dom Kultury+ projekt Widzewski Bank Pornvstow na
Kulture. Podczas jego realizacj i przepro wadzilisrnv dwa dziatania: badania ankietowe odbiorcow
oferty WDK i rnleszkaricow Widzewa oraz konkurs na realizacje widzewskiego projektu.
T~ inicjatvwe ( w ramach dotacji celowej UMt) kontvnuowallsmv w 2018 roku , rozpisujqc konkurs
Widzewski Bank Pornvslow na najl epszq wid zewskq in icjatvwe kult uralnq. Bylo to przygotowanie
do realizacji dalszej inicjatywy: w nowym planie fun kcjonowania placowk a ta (DK "Widok" ) stanie
siE: miejscem inicjatyw obywatelskich. Jej podstawowym zadaniem stanie sie wspoln a z
partnerami (inne inst yt ucje kultu ry, organizacje pozarzqdowe, przedslebiorstwa i firmy - w
szczegolnosci z sektora przemvslow kreatywnych) praca na rzecz rewita lizacj i spotecznej, w
przestrzeni miejskiej (w szczegolnoscl zas w obszarze Stare go Wi dzewa). W cent rum swoje siedziby
oraz pole do dziatania beda mogty znalezc organizacje pozarzqdowe, ktore otrzymajq tu wsparcie
organizacyjne i merytoryczne.

2. Dom Kultury ,,502" - mieszczqcy sle w cent rum osiedla Widzew-Wschod , przy ulicy A.
Sacharowa 18, prowadzi aktywnq dzlatalnosc edukacyjno-kulturalnq (plastyka, muzyka, teatr,
taniec) i animacyjnq adresowanq do r6i:nych grup wiekowyc h. Jest takze siedzibq Widzewskiego
Cent rum Aktywnego Seniora oraz miejscem dzialalnosci kilku zespolow amatorskiego ruchu
artystycznego. Sq tu realizowane, wspolnle z parte rarni, wie ksze proj ekty edukacyjno-kulturalne i
imprezy. Dziatalnosc ta rnozliwa byta taki e dzleki ju z wyko nanym w tej placowce remontom i
inwestycjom .
Od jesieni 2018 roku t rwa remont placowki (ZIT), jego ukoriczenie planowane jest na paidziernik
2019 roku. Placowka bedzle kompleksowo wyremontowana i dostosowana do potrzeb osob
niepelnosprawnych ruchowo (winda), ponadto zostanie wyremontowane zaplecze sali
wid owiskowej (garderoby dl a artvstow, kostiumern ia, wc dl a niepetnosprawnych i lazienka z
prysznicem). Taras budynku zostan ie przeszklony i utworzona tam zosta nie Galeria na tarasie 
miejsce organizacji we rnisazv i kameralnych spot kari autorskich. Wyremontowana zostanie rowniez
sala baletowa oraz sala komputerowa, kto ra jednoczesnie wyposaiona zostanie w nowoczesny
sprzet komputerowy potrzebny do prowadzenia kursow komputerowych i fotograficznych zarowno
dla seniorow jak rowniez innych grup odbiorcow,
W nowym planie funk cjonowania placowka ta stanie sie miejscem, w ktorvrn prowadzlc bedziernv
dotychczasowq dzlatalno sc spoleczno-kutturalna. W iodqcq role petni c w niej bedzle edukacja
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kulturaln a dzieci, mlod zieiy i osob sta rszych. Rozwijana bedzle dzialalno sc CAS. Przeprowad zana
obecnie termomodernizacja pozwoli uzvskac dodatkowe pomieszczenie, gdzie zorganizujemy
pracownie rekodzieta WOK. W OK,,502" usytuowana zostala (2016 rok) kornorka odpowiedzialna
za prornocle calej instytucji.

3. Dom Kultury "Ariadna" - mieszczqcy sie przy ulicy Niciarnianej 1/3 (Stoki, Sikawa i Podgorze),

Taniec (Iudowy i nowoczesny) to wiodqcy obszar dzialari tej placowki, w ktorej SWq siedzibe ma
Zespol Piesni i Tarica .Antlana".

W nowym planie funkcjonowania OK .Arladna" stanie sie nowoczesna, prowadza ca edukacje
muzvczna, plastvczna i taneczna placowka. Planuje dalsze rozszerzenie dziatalnosci merytorycznej
tej placowki (dzialania dla seniorow),
W 2017 powstala [dziek] pomocy Rady Osiedla Stok i, Sikawa i Podgorze] nowoczesna pracownia
plastyczna w ktorej odbywajq si~ zajecia dla dzleci, mlodzieiy i osob sta rszych, a remont sali
taneczno-muzycznej z funduszy Rady Osiedla Stary Widzew (2019 rok) pozwol i na prowad zenie
bogatszej i atrakcyjniejszej edukacji kultu ralnej w nowych wnet rzach.
W 2020 bedziernv sta rac s i~ zdobvc fundu sze z BO na przebudowe otoc zenia tej placowki oraz
modemizacje pomi eszczeri domu kultury z MKiON (PO: Infrastruktura dornow kultury).
W nowym planie Ariadna w wiekszvrn stopniu obecna bedzle wsrod spolecznosci Grembacha,
Stokow, Sikawy a takze Mileszek i Nowosolnej, dziekl organizacji imprez plenerowych w Parkach:
Baden-Powella jim. gen. M. Zaruskiego i Zielericu przy ul. Junackiej.
W OK "Adriana" usytuowane bedzle nowoczesne zaplecze techniczne obslugujqce wszystkie
placowki .

Plan w podziale na lata :

2019-2020

szukanie nowych partnerow, zawieranie stabilnych partnerstw,
zintensyf ikowanie wspolpracv z organizacja pozarzadowa (Fundacja " Ei-Ka" ) wspierajaca

dzialania naszej instytucj i,

aplikowanie 0 fundusze na dzialalnosc spoteczno-kulturalna i remonty;

rozpoczecle niezbednvch inwestycji i modern izacji,
przeprowadzenie badari wsrod mleszkaricow Widzewa na temat obecnosci w ich zvciu

widzewskich placowek kult ury,

opracowan ie (na podstawie wvnikow badari) nowej st rategii WOK,
praca nad prornocja i nowym wizerunkiem insty tucji.

2021
kontynuacja niezbednvch inwestycji i modernizacji;
rozbudowan ie oferty programowej w oparciu 0 pozyskiwane fundu sze zawiqzane

partn erstwa;
dalszy rozwoj w kierunku nowoczesnej, mocno osadzonej w srodowlsku i w dobrym

partnerstwie samorzqdowej instytu cji kultury, promocja marki Wid zewskie Oomy Ku ltury.
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2022

stworzenie st abilnej nowoczesnej instytucji kultury, mocno osadzonej w srodowlsku
lokalnym i wainej na mapie miasta.

b) Ootychczasowy dorobek instytucji kultury.

W sferze merytorycznej:

- gl6wne imprezy WOK to: Miedzvnarodow e Warsztaty Folklorystyczne, Maly kslazkornaniak,
Scena dla Przedszkolaka, Ogolnopolskie Konfrontacje Taneczne, todzkie Forum Muzyczne Jazgot,
lalkowe Spotkania Teatralne, Mikolajki w rytmie cza -cza, Dzieri Reymonta, Piknik przy Paryskiej,
Przeglqd Dzieciece] Piosenki Filmowej " Rejs na Bergamuty",

- projekty w latach 2016-2018 zreallzowallsrnv 28 (19 ze srodkow UMl i 9 ze zrodet zewnetrznvch
na pozyskanq kwote 362 670 zl) proj ektow - m.in . Plac Wolno sci w lodzi (Biuro Niepodlegla), lodi
od kuchni (NCK), Przy stole todzerrnenschow (MHP), Maly ksiqikomaniak 6 edycja (MKiDN),
Widzewski Bank Pornvstow na Kulture (NCK). W 2018 roku proj ekt " Maly ksiazkcrnanlak" uzyskal
po raz trzeci todzka nagrode Plaster Kultury w dziedzinie lit eratury,

- Widzewska Galeria Ekslibrisu - znana w calej Polsce, dzialajqca w WDK od niemal 30 lat galena,
prowadzon a przez Miroslawa Z. Wojal skiego wspolnie ze Stowarzyszeniem Mitosnikow Ekslibrisow,
W 2020 roku obchodzlc bedzlernv jubileusz trzydziestoleci WGE,

- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, dziatalnosci zespotow teatralnych, tanecznych i
muzycznych oraz grup plastycznych oraz tworzenie nowych grup takich jak: Chor "Cantare",
Grupa Muzyczna " Ret ro".
W 2019 roku obchodzic bedzlernv 20 lecie Teatru Total, a w 2020 roku 50-lecie istnienia Zespolu
Piesni i Tarica "Ani lana" im. leszka Woszczynskiego. Zawiazalismv Komitet Organizacyjny
Obchodow SO-Iecia ZPiT .A nilana", juz szukamy funduszy na t en jubileusz, a grupa najstarszych
tancerzy przygotowuje pro gram jubileuszowy. W 2018 roku ZPiT " Anilana" zostal pozytywnie
zweryfikowany przez CIOF i otrzymal na trzy lata licencie CIOF.

-otwarcie na otoczenie, szukanie partn erow (organizacje pozarzqdowe, instytucje, rady osiedli
itp .), zawieranie stabilnych partnerstw w celu realizacj i wspolnvch przedslewzlec kulturalnych i
edukacyjnych oraz z obszaru rewitali zacji spolecznej:

Wspoipraca z Radami Osiedli na naszym terenie (RO: Widzew Wschod, Stary Widzew, Stoki, Sikawa,
Podgorze) , W 2017 uzvskalismv z RO Sto ki, Sikawa , Podgor ze dofin ansowanie do remontu Sali
plastycznej, oraz do organizacji Dnia Dziecka, Rada Osiedla Widzew Wschod dofinansowala irnpreze
z okazji inauguracji roku kulturalnego na Widzewie.
W 2018 roku RO Stary Widz ew dofinansowala Piknik przy Paryskiej oraz dwa koncerty w DK
.Artadna", RO Widzew Wschod dofinansowala remont w Sa li muzycznej w DK"S02".
W 2019 roku RO Stary Widz ew dofinansowala remont sali t anecznej DK .Arladna".
Naszym stalym partnerem jest Veolia Energia l odi SA - dofinansowanie imprez.
Wi -M a S.A jest naszym partnerem (od 2016) przy realizacji imprez wid zewskich (urod ziny lodzi,
pikniki).
Muzeum Tradycji Nlepodlegtosclowvch (2016-2019) i Mu zeum Miasta (2018), Wydawnictwo
literatura (2016-219), Teatr Szwalnia (2018), lCW (2018) Wytwornia Filrnow Oswiatowvch (2018)
to partnerzy przy realizacji projektow,
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2018 - 2019 - wsp6/praca z Instytutem Et nologii Ul przy reali zacji projektu spo/ecznego
"Grembach we wspomnieniach i i r6dlach" (w ramach rewitalizacji spo/ecznej).

2018-2019 - Fabryka Nici Ariadna SA wsp6fpraca przy w/w projekcie i organizacji warsztat6w
haftu.

Od 2019 partnerstwo z Oddziafem PTIK l 6di Polesie im. Prof. Jana Dylika i wsp6/praca z Klubem

Turyst6w Pieszych "Stonoga" oraz Klubem Turyst6w Przyrodnik6w- " Pasikonik".

Wsp6fpraca z organi zacjami pozarzadowvml: Sto warzyszeniem na Rzecz Edukacji Kulturalnej i
Pomocy Spo/ecznej " Szansa", Stowarzyszenie .Z ielona Kolumna", Stowarzyszenie Telewizji Kablowej
TV-SAT 364, Stowarzyszenie Widzewscy Przyjaciele Ekslibri su w lodzi, l6dzka Akademia Dramy,
Zwiazek Harcerstwa Polskiego, Capoeira l6di - Cent rum Academia, l6dzka Akademia Karate
Tradycyjnego, Stowarzyszenie Historyczne "St rzelcy Kaniowscy", Fundacja Teatr " l amiast",
Stowarzyszenie EIKON, Fundacja" W Czfowieku Wid ziec Brata", Centrum Promocji i rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich "Opus", CIOFF Polska Sekcja Mledzvnarodowe] Rady Stowarzyszeri
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludow ej, Stowarzyszenie " Bialoruski Dom" w lodzi, Akademia
Ta i Chi Lok Hup, Przedzalnia Sztuki, Ad Astra warsztaty kreatywne, Stowarzyszenie Targowa 62,
Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury "Ei-Ka".

Ponadto wsp6/praca z llczna grupa plac6wek oswlatowvch (Przedszkola, szkofy podstawowe,
gimnazjalne i ponad gimnazjalne) szkofy muzyczne.

Wsp6fpraca z instytucjami kulturalnymi (Teatr Arlekin, BOK, OK G6rn a, CKM, DL, Pa/ac M/odzieiy,
Muzeum Tradycji Nlepodleglosclowvch, Mu zeum Miasta, WK, Muzeum Archeologiczne i
Etnografi czne, lCW, Wytw6rnia Film6w Oswiatowvch, biblioteki).

W sferze organizacyjnej: w latach 2016-2018

• zmiany organizacyjn e oraz merytoryczne (wzbogacenie oferty i ukierunkowanie dzialalno sci] w
Domu Kultury .A riadna" i Domu Kultury "W idok",

- W grudniu 2016 w zw lazku z wprowadzeniem JPK WDK zakupi/o z wypracowanych srodkow nowe
komputery oraz oprogramowanie Comarch ERP Opt ima (kadrowo-p/acowe i rachunkowo
finan sowe) dla ksiegowoscl , a w 2018 roku wprowadzlllsmv bezgot6wkowe platnosci (zakup
terminali) . Uczestnicy zaj!lc rnoga obecnie placlc za nie wvbierajqc [edna z kilku mozliwo sci
platnosci: gotowka, przelewem , kart a ptatn icza badz bliki em.

- utworzenie organizacji pozarzadowe] - w listopadzie 2017 roku wsp61nie z grupa przyjaci6/
zarejest rowallsrnv w KRS Fundacje na Rzecz Edukacji i Kult ury " Ei-Ka", w Radzie Fundacji " Ei-Ka"
zasiadaja: prof. Anna Nadolska- Styczyriska z Uniwersyt etu im. M . Koperni ka w Toruniu, prof.
Krzysztof Szmidt z Uniwersytetu l6dzkiego i Andr zej Kaczorowski - /6d zki spo/ecznik. " Ei-Ka"
wspiera WDK w zdobywaniu funduszy na dziafania edukacji kulturowej,

- zawarcie partnerstw: Instytut Etnologii Ul , WI-MA, Fabryka Nici .A riadna", Muzeum Tradycji
Niepodleg/osciowych, Rada Osiedla Sta ry Wi dzew, Fundacja " Ei-Ka",

7



- stale doskonalenie pracownlkow oraz kadry kierowniczej (udzial w szkoleniach i seminariach
konferencjach oraz podjecie studiow podyp lomowych),

• wspolpraca z sadaml • zabezpieczenie frontu robot dla osob skazanych na prace spoleczne
(uporzqdkowanie archiwum WOK, sprzqtanie placowek i terenu wokol nich, drobne prace
remontowe) .

c) sposob i zakres rea lizacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla M iasta lodzi w raz z
uwzgledn len lem innych dokumentow strategicznych dotyczqcych lodzi.

Cele stawiane przed WOK w wielu punktach wynikajq ze Strategii Zintegrowanego Rozwoju lodzi
2020+. Cele strategiczne zawarte w Filarze: Spoleczeristwo i Kultura :

miasto - dobro wspolne

kultura u podst awnie
jak rownlez w Polityce Rozwoju Kultury 2020+ dla Mia sta lodzi CZ~SCI okreslajacej strategie
miejskich instytucji kultury skonkretyzowane zostaly w niniejszej propozycji :

l.Stworzenie rnechanlzrnow otwartych na inicjatywy mieszkaricow (partnerstwa rownlez
rnledzvsektorowe, projekt rewitalizacji spolecznej Starego Widzewa, otworzenie widzewskich
placowek na inicjatywy rnleszkaricow oraz organizacji pozarzqdowych.
2.Promowanie wolontariatu i inicjatyw pozarzqdowych rozwiqzujqcych problemy spofeczne
(partnerstwa, wspolpraca z Radami Osiedli : wldzew-wschod, Stoki, Stary Widzew).
3.wsparcie dzialari organizacji spolecznych na rzecz likwidacji iodzkich obszarow niedostatkow i
wykluczenia (projekt realizowany wspolnle z Instytutem Etnologii Ul i Fundacjq "Ei-Ka" i Fabrykq
Nici .Ariadna" na Grembachu, projekty w ramach dziatari przeciwdzialajqcych alkoholizmowi i
narkomanii - Fundacja "Ei-Ka").
4.Edukacja sluzaca rozwojowi kapitalu spolecznego, prowadzona wsrod najmlodszych fodzian
(edukacja kulturalna prowadzona we wspolpra cv z todzkimi placowkami oswlatowvrnl, m.in .
dzialania upowszechniajqce czytelnictwo - cykliczny projekt " Maly ksiqikomaniak" oraz edukacja
muzyczna - projekt .Dzwteko -grzmotv"},
5.Tworzenie rozwiqzari majqcych na celu aktvwizacje i poprawe [ako sci iycia seniorow (dzialania w
ramach Centrum Aktywnego Seniora, proj ekty integracyjne realizowane wspolnle z Fundacjq "Ei
Ka" oraz organizowanie dzialari turystycznych wspolnl e z nowym partnerem WOK Odziafem PITK
lm. prof. l ana Oylika).
6.wspieranie inicjatyw lokalnych rad osiedli [wspolpraca z radami osiedli , zawarcie nowych
partnerstw w tym z RO Mileszki i Nowosolna).
7.Upowszechnianie dostepu do kultury i dziafari kulturotworczvch (edukacja kulturalna dzieci,
mlodzieiy i osob starszych, rozwo] i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, realizowanie
projektow),
8.Wspolpraca z placowkami edukacyjnymi, instytucjami spofeczno-kulturalnymi, organizacjami
pozarzqdowymi, artystami (stanowic bedzie podstawe naszej dzialalnosci i szeroko rozumiane
partnerstwa.
9.Powiqzanie dzialari kulturotworczvch z procesami rewitalizacji spolecznej i programami
wvrownvwania szans najmlodszych lodzian oraz kulturowa aktywizacja pokolenia 60+ (projekt na
Grembachu, projekty realizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii i
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problernow Alkoholowych, edukacja kulturalna,
wspolne projekty realizowane z Fundacjq " Ei-Ka" i innymi organizacjami pozarzqdowymi).
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d) Propozycje dzia/ari stut acvch pozyskiwaniu przez lnstvtucie zewnetrznvch srodkow
finansowych na dzia/anie merytoryczne i/ lub inwestycje.

1. Wspo/praca z Fundacja " Ei-Ka", co umoi liwi nam sieganie po fundusze nledostepne dla
sarnorzadowe] instytu cji kult ury.
2. Pozyskiwanie srodkow pozabudietowych na niezbedne remonty i inwestycje (Rady Osiedli,
Budie t Obywate lski, MKiDN);
3. Pozyskiwanie srodkow pozabudi etowych na dziatalnosc kultura lna (M KiDN, NCK, M HP, srodki
miejskie);
4. Pozyskiwanie partnerow do wspolnvch projektow (wspolne dzia/ania spoleczno-kult uralne w
srodowlsku lokalnym oraz miejskie i rniedzvnarodowe] i wspolnego pozyskiwania na nie fund uszy
(organizacje pozarzadowe, instytu cje oswlatowe, instytucj e kultury, rady osiedli, spotdzielnle
mieszkaniowe, podmioty biznesowe).
W marcu 2016 roku zawarlam urnowe partn erskq z Wid zewskq Manufakt urq okreslajaca wspolne
dzia/ania w ramach rew ita lizacji spo/ecznej starego Wid zewa. Partnerst wa pozwola nam rown lez
na wspolne pozyskiwanie srodkow pozabudi etowych miejskich, krajowych i europejskich - w rnvsl
zasady, ze duzv rnoze wiecej ,
5. Aplikowanie po srodki unijne m.in. programy : Intereg i Europa dla obywate li.

e) Plan zrozmcowania dalalalnoscl edukacyjno-warsztatow ej uwzglednlalace] rozne grupy
spoleczne oraz zasoby infrastrukturalne instytucji.

Dziatalnosc edukacyjno-warsztatowa oparta bedzie 0 zasoby infrastrukt uralne poszczegolnvch
plac6wek. 5kierowana bedzle zar6wno do uczest nikow indywidualnych, jak i do grup. Obejrnowac
bedzie rozne grupy wiekowe (dzieci, m/odziei , dorosli, seniorzy):

edukacja kulturalna skierowa na do plac6wek oswiatowvch z obszarow: plastyka, muzyka,
taniec, teat r, fotograf ia, edukacja historyczna i regionalna, kultura, historia sztuki i jezvki obce,
psychologia i profilaktyka;

edukacja kulturalna i artystyczna skierowana do odbiorc6w indywidualnych: teatralna,
plastyczna, muzyczna, taneczna;

dzia/ania adresowane do senlorow oraz osob niepelnosprawnych: zajecia taneczne,
gimnastyczne, kompute rowe, rekreacyjne, turystyczne, imprezy, poradnictwo.
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f) Plan wsp6/pra cy mi~dzy instyt ucj'l kultury a podmiotami zew net rznvml i tym samym opis
sposobu pe/nienia fu nkcj i kulturaln ej, edukacyjnej, spo/ecznej, integracyjnej w srodow tsku.

Realizacja proponowanych dzialan odbvwac sie bedzie dzieki zaclesnlenlu wsp6/pracy z
instytucjami, firmami i organizacjami pczarzadcwvrnl dzialajacvmi na terenie Widzewa i calej
todzi nie tylko w ramach konkretnych proj ekt6w, ale takze w zakresie dzialalnoscl blezace],
realizacje projekt6w tw6rczych (tematycznych i inte rdyscyplinarnych) adresowanych do r6inych
grup wiekowych, dalszy rozw6j dzlatari Wid zewskiego Cent rum Aktywnego Seniora.
Wsp6/pracowac bedzlemv z nastepujacvm l podmiotami:

plac6wki oswiatowe i wychowawcze: przedszkola, szkoly pod stawowe, gimnazja, szkotv
ponadgimnazjalne, zespoly szk61ogotnoksztalcacvch, swiet lice, domy dziecka;

sp61dzielnie mieszkaniowe;
instytucje kultury: teatry, biblioteki, osrodki kultury;

rady osiedli ;

organizacje pozarzadowe : Fundacja na Rzecz Edukacji i Kultury " Ei-Ka";
fir my prywa tn e (m.in. Veolia, Widzewska Manufaktura, Wydawnictwo " Li t erat ura", Studio

Big Bang, Fabryka Nici .Arladna", Muzeum Ksi'li ki Artystycznej);

Centrum Wolontariatu i kobiety.pl;
Centrum Inicjatyw Obywate lskich OPUS.

Nasze dziania oprzemy r6w niei 0 wolontariat - miejski i zagraniczny (w tym wo lontaria t
senior6w). Wsp61praca z wo lontariuszami wzbogaca nasz potencjalludzki. Wsparcie wo lontariuszy
pozwala realizowac zadania 0 szerszym zaslegu, ale r6wniei daje szanse pracown ikom instytucji
kultury spoj rzec na problemy im dobrze znane z innej st rony. Ponadto daje im mozliwosc unlkniecia
rutyny i zdobycia nowego, czesto swie zego spojrzenia na zadanie.

g) Plan komunikacyjno-promocyjny na rzecz sw ladornego kreowania wizerunku instytucji
kultury.

eel promocji : informacvjno-naktaniajacv:

• zwiekszenie wiedzy dotychczasowych odbi orc6w 0 ofercie Widzewskich Oom6w Ku ltury;

• pozyskanie nowych odbiorc6w;

• zmiana stosunku adresat6w dzlalari promocyjnych do domu kultury jako do instyt ucji kultury;

• poprawa wizerunku, budowanie marki WOK i tworzenie loja lnosci wob ec tej marki.

Ze wzgledu na charakter dzlalalno scl plan komunikacyjno-promocyjny Widzewskich Oom6w
Kult ury uwzglednlal bedzle nastepujqce grupy odbiorc6w:

Segment indyw idualny: mleszkaricv dzielnicy oraz, w dalszej kolejnosci, odbiorcy
indywidualni oracujacv/uczacv sle na terenie Wid zewa-Wschod u, Janowa i Olechowa , rnleszkaricv
pozostalych obszar6w todzi i mlej scowosci podl6dzkich;
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Segment instytucjonalny: instytu cje mieszczqce s i ~ na terenie dzielnicy, a w dalszej
kolejnosci w innych rejonach miasta, mogqce korzvstac z oferty WDK (przedszkola, szkoly, gimnazja,
licea, domy dziecka, domy dziennego pobytu, kluby seniora).

Podejmowane dzialania obejmowac beda:

ujednolicenie identyfikacji wizualn ej dla WDK (symbole, typografie, druki, wzory
material6w reklamowych i promocyjnych, tablice informacyjne, szyldy, wizyt6wki itp.);

zapewnienie zgodnosci st rony www z najnows zymi wymaganiami technologii
internetowych oraz przystosowanie jej do potrzeb os6b starszych i niedowidzqcych;

w zakresie komunikacji z odbiorcq indywidualnym:
• wsp61praca z mediami (w szczegolnoscl lokalnymi),
• wsp61praca z Wydzialem Kultury UMl przy organizacji konferencji prasowych oraz promocji

duiych imprez,
• reklama wizualna i outdoor (plakaty i ulotki - dystrybucja we wla snym zakresie, tablice

informacyjne na budynkach),
• internet - portale spolecznosclowe, st rony www (www.wdk.pl. www.zpitaniiana.pl.

www.malyksiazkomaniak,pl , Google Adword s,
• spotecznosc lokalna (marketing "szeptany" ),
• wydawanie rnlesiecznlka informacyjnego - Wid zewiak kulturalny,
• imprezy plenerowe i happeningi,

• dni otwarte.
w zakresie komunikacji z odbiorcq instytucjonalnym:

• dystrybucja plakat6w i ulotek,
• wizyty poszczeg61nych szkolach i przedszkolach (demon stracje i pokazy),
• prezentacja oferty dyrektorom plac6wek .
promocja poszczeg61nych dzialan z osobnym budi etem (projekty edukacyjno -kulturalne

dofinansowane ze srodkow zewnetrznvch] - na podstawie odrebnvch , specjalnie opracowywanych

kampanii promocyjnych .
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Zatqcznik 4

Koncepcja organizacyjna dzlalalnosci Widzewskich Dom6w Kultury.

Strukture organizacyjnq Widzewskich Dornow Kultury wyznacza Statut i Regulamin
Organizacyjny, Kodeks pracy oraz standardy rniedzvludzkich relacji w duchu
poszanowania praw i godnosci czlowieka, zebrane w Kodeksie Etyki Pracownikow
WOK. Nie jestem zwolenniczk q mnoi enia strukturalnych byt6w, ich rozrost sprzyja
bledorn i niedociagnieciorn realizacyjnym, wprowadza niebezpieczne unikanie
odpowiedzialnosci za wyznaczone zadania. Z tego tez powodu, bez wprowadzania
wiekszvch zmian w obecnej strukturze WOK, zamierzam uzupelnic organlzacje
strukturalna 0 elementy organizacji funkcjonalnej .

• Organizacja strukturalna - wynikajqca z regulaminu organizacyjnego instytucji;

SCHEMAT ORGANIZACYJN Y WI DZEWSKICH DOM OW KULTURY
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• Organizacja funkcjonalna
dostosowana do aktualnych potrzeb zwiqzanych z rozwojem instytucj i i

projektowym charakterem pracy.
Wymienione elementy struktury mUSZq bye ze soba spojne, nie mega tworzvc pol

konfliktu lub podwojenia procedur.



Struktura funkcjonalna:
Powstawalaby przy realizacji konkretnych zadan poprzez Iqczenie wyznaczonych
pracownikow z konkretnych dzialow i nie przebiegalaby hierarchicznie. Kaidorazowo
powstawalby zespol zadaniowy z odpowiedzialnym za projekt koordynatorem.
Pozwoliloby to przede wszystkim - stwarzac wspolna podstawe dla pracy
koncepcyjnej i reali zacyjnej . Powodem, a za razem celem wprowadzenie tego rodzaju
zadaniowego, horyzontalnego modelu zarzqdzania jest zamiar zmierzajqcy do
przeorganizowania czasu pracy zespolu z czvnnosci administ racyj nych na dzialalnosc
merytorycznq.

Portal komunikacji pracowniczej.
Gwarancjq prawidlowego i skutecznego funkcjon owania obu wymienionych struktur
musi bye sprawny przeplyw informacji. W tym celu zostanie zdefiniowany i wdroiony
system komunikacji wewnetrzne] w postaci Portalu komunikacji pracowniczej WDK.
Portal bedzie mial charakter wewnetrznv, wyposaiony m.in. w zakladki :
• aktualnosci [biezace komunikaty i decyzje),
• zarnowlenia (zlecenia prac poszczegolnvch dzlalow wraz z zaznaczeniem

zakresu ich realizacjiJ,
• dzial kadr (zawieralby dokumenty do pobrania : kwestionariusze, formularze,

wzory wnioskow, sprawy pracownicze i podstawy prawne),
• urlopy i inne nieobecnosci (dawalby calosciowv obraz dvspozvcvjnosci zespolu),
• baza danych dostawcow i cen rnater ialow i uslug wykorzystywanych w blezacej

dziatalnosci (tj. art. biurowe, transport, noclegi , wynajem itp.).
Portal pozwalalby: przvspieszvc obi eg dokumentacji, udroznic kanaly komunikacji i je
zobiektvwlzowac, rninlrnalizowac pomylki informacyjne, pozvcjonowac prace w

zakresie poszczegolnvch dzlatow, Wdroi enie portalu nie byloby czasochlonne, ani
kosztowne .

Utrzymanie dotychczasowego outsourcingu: obsluga prawna, obsluga bhp,

sprzatanle, monitoring, poniewai ta metoda sprawdzila sir: i prowadzi do
zmniejszenia kosztow adrninistracvjnvch .

Wsp61praca z Sqdarni i przygotowanie frontu robot dla osob skazanych na prace
spoleczne to dodatkowy sposob prowadzqcy do racjonalizacji kosztow administracji i

obslugi (sprawdzony w 2018 roku).
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