
Koncepcja organizacji i działalności
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju

na lata 2021 – 2028

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji to placówka z wielkim potencjałem, 
której misją jest rozwijanie zainteresowań i pasji wśród szerokiego grona odbiorców jakimi są
mieszkańcy gminy Pokój, zapewnienie im szerokiej i różnorakiej oferty warsztatów oraz 
fachowej opieki instruktorskiej a tym samym tworzenie sztuki w szerokim tego słowa 
znaczeniu. Największą wartością instytucji jest człowiek i jego wszechstronny rozwój. 
Człowiek tworzy kulturę. Kultura tworzy wspólnotę. Wspólnota tworzy gminę. Ten ciąg 
skutkuje silną identyfikacją człowieka z miejscem, określa tożsamość i poczucie 
przynależności. Fundamentem misji GOKSiR jest otwartość. Instytucja nie pomija żadnej 
sfery aktywności artystycznej i kulturalnej – wzmacnia je i kieruje do możliwie szerokiego 
grona odbiorców. Twórca znajduje w GOKSiR partnera do wspólnych działań. Podobnie 
odbiorca, który musi mieć poczucie, że jest uczestnikiem kultury, razem z innymi nadaje jej 
rytm i dynamikę.

GOKSiR to placówka działająca zgodnie z zadaniami zawartymi w statucie, dająca 
odbiorcą szansę pogłębiania osobowości i rozwoju zainteresowań, stanowi skuteczną formę 
zagospodarowania czasu wolnego w sposób ciekawy i efektowny oraz integruje 
społeczeństwo do działania. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji to ludzie czujący energię gminy, którzy 
upowszechniają kulturę. Ośrodek Kultury jest i będzie to placówka, do której mieszkańcy 
chętnie wchodzą, a niechętnie wychodzą. To ostoja dla osób spragnionych kultury oraz sportu
i platforma dla grup mieszkańców chcących się rozwijać. Dana placówka to bazą pomysłów  
z warsztatem umożliwiającym realizację ciekawych i cennych inicjatyw kulturalnych, 
sportowych i społecznych.

„GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W POKOJU MIEJSCEM
DLA KAŻDEGO”

Działania na lata 2021 – 2028 oparte będą na realizacji poniższych założeń, 
jednocześnie pamiętając o ciągłym rozwoju dotychczasowych osiągnięć, stawiając na 
innowacyjność i nowoczesność nie zapominając o tradycjach.

Cel

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju stawia sobie za cel wyzwalanie 
kreatywności poprzez stymulację potencjału intelektualnego, artystycznego, i sportowego 
wychowanków oraz rozszerzenie działalności kulturalnej w odpowiedzi na potrzeby 
środowiska lokalnego.

Realizacja zadań nastąpi poprzez: 

 rozszerzenie działalności kulturalnej i sportowej w odpowiedzi na potrzeby 
środowiska lokalnego,

 kultywowanie tradycji i zwyczajów kulturowych,
 promowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną,



 wymiana doświadczeń kulturowo – sportowych,
 tworzenie warunków do rozwoju.

Plan działania na najbliższe lata:

 Kontynuacja zaplanowanych wcześniej działań i założeń z rozszerzeniem na nowe 
inicjatywy i trendy z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć         
w oparciu o diagnozę potrzeb kulturalno - sportowych i specyfikę regionu:
- wzbogacenie i udoskonalanie oferty warsztatowej np. profesjonalne szkółki 
sportowe, zajęcia naukowe, przyrodnicze, teatralne, filmowe, komputerowe (np. Jak 
zostać Youtuberem),
- profesjonalne prowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych z naciskiem na 
ekologię oraz zdrowy tryb życia, 
- wzrost liczby, atrakcyjności i prestiżu organizowanych imprez o charakterze 
kulturalnym i sportowym: nowatorskich, masowych i kameralnych,
- wzrost liczby organizowanych wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali oraz 
innych cyklicznych imprez artystycznych,
- rozszerzenie oferty zajęć na ośrodki wiejskie (świetlice).

 Stworzenie innowacyjnej gminnej oferty rekreacyjno – turystycznej wykorzystując 
potencjał kulturowy i turystyczny naszego regiony:
- rozwój turystyki kulturalnej,
- prezentacja dorobku lokalnych środowisk twórczych,
- promocja walorów historyczno-przyrodniczych gminy Pokój

 Systematyczne doposażenie pomieszczeń GOKSiR w niezbędny sprzęt pozwalający 
na pełną realizację zamierzeń programowych:
- przygotowanie placówki organizacyjnie, kompetencyjnie i technicznie do 
prowadzenia działalności online poprzez zakup odpowiedniego sprzętu oraz szkolenia 
kadry,
- doposażenie sali widowiskowej w sprzęt muzyczny, multimedialny oraz nowoczesne
wyposażenie.

 Aktywny udział w nieplanowanych ważnych wydarzeniach mających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na nasz region, poprzez  otwartość i reagowanie na propozycje 
środowiska dotyczące oprawy niespodziewanych wydarzeń oraz obsługi 
nieplanowanych imprez

 Rozszerzenie oferty dotyczącej różnorodnych form wypoczynku dla dzieci                   
i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji:
- zwiększenie liczby miejsc dla uczestników
- wzbogacenie oferty zajęć

 Systematyczna modernizacja budynku GOKSiR w Pokoju (adaptacja piwnic, 
wymiana dachu, remont posadzek w holu i  na klatce schodowej, gruntowny remont 
Sali widowiskowej )  oraz podległych mu świetlic.

 Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, dostosowanie obiektów 
do ich potrzeb.

 Rozbudowa oferty sportowo – rekreacyjnej poprzez modernizację i doposażenie 
placów zabaw, siłowni oraz boisk sportowych.

 Stworzenie bazy rekreacyjno - sportowej zwanej „Pumptrack” lub „Skatepark”



 Bieżące pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania inwestycyjne oraz 
poszerzenie działalności kulturalno – sportowej. 

 Wypracowanie większych dochodów własnych poprzez rozszerzenie działalności 
usługowej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

 Skuteczne doskonalenie zawodowe i dokształcanie kadry oraz dążenie do ciągłego jej 
rozwoju.

 Kontynuacja współpracy z placówkami oświatowymi, lokalnymi instytucjami, 
sołectwami mająca na celu budowanie więzi społecznych w tworzeniu wspólnej idei.

Instytucje kultury stoją dziś w obliczu wielu poważnych wyzwań. Świat XXI wieku ulega 
ciągłym zmianom, nie tylko społecznym czy kulturowym, ale przede wszystkim 
technologicznym. Zmiany te powodują, że potencjalny użytkownik staje się coraz bardziej 
wymagający. Sprostać tym wymaganiom, wyjść naprzeciw oczekiwaniom, to nie lada 
wyzwanie, z  którym zamierzam się zmierzyć. W planach został pokazany tylko cząstka 
siedmioletnich założeń. Sztywne ramy, odgórnie przygotowany program (gotowe menu), 
niechęć do eksperymentowania, brak zgody na spontaniczność i nowatorstwo, oderwanie od 
społeczności - to główne grzechy samorządowych instytucji kultury, które hamują ich rozwój.
Zamierzam wsłuchać się w potrzeby społeczności lokalnej, poszukać innowacyjnych 
rozwiązań, zaprosić do współpracy oraz wykorzystać wiedzę i doświadczeń innych co będzie 
szansą na skuteczniejsze dotarcie do odbiorców kultury i zaangażowanie ich w kreowanie 
lokalnej rzeczywistości. GOKSiR w Pokoju to nie tylko gotowa, narzucona odgórnie „oferta”,
ale żywe i elastyczne centrum aktywności społecznej. W praktyce  oznacza to  otwarcie się na
środowisko lokalne, na inicjatywy oddolne, słowem na pomysły i potrzeby społeczności 
lokalnej.                                                                                                                                        
Pragnę, aby każdy mieszkaniec gminy Pokój, potrzebujący samorealizacji mógł znaleźć ofertę
dla zaspokojenia swoich potrzeb sportowych oraz edukacyjno-kulturalnych. Chcę by 
GOKSiR był ośrodkiem skupiającym ludzi z inicjatywą, rozszerzał swoją działalność na 
ośrodki wiejskie, nawiązywał kontakty z instytucjami kultury z zewnątrz, aby był postrzegany
jako rzetelny partner dla innych organizacji i instytucji.


