
Załącznik do umowy określającej warunki  
organizacyjno-finansowe działalności Instytucji  

Kultury oraz programu działania Instytucji Kultury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM DZIAŁANIA 
STASZOWSKIEGO OŚRODKA 

KULTURY 
 

na lata 2022-2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: mgr Anna Gogola 
  



Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie jest samorządową instytucją kultury utworzoną 

uchwałą Nr XXI/94/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 30 czerwca 1987 

roku. Instytucja prowadzi działalność oraz wykonuje zadania na podstawie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, a w szczególności: 

1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), 

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), 

3. statutu nadanego Uchwałą nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 sierpnia 2015 

r. w sprawie nadania statutu Staszowskiemu Ośrodkowi Kultury w Staszowie (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z 2015 r., poz. 2457)zmienionego uchwałą nr XIV/126/15 Rady Miejskiej  

w Staszowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu 

Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego  z 2015 r. poz. 

2937), który określa warunki organizacyjno-finansowe działalności Instytucji, zwanego dalej 

Statutem Instytucji, 

4. wewnętrznych zarządzeń i regulaminów, w szczególności regulaminu organizacyjnego 

i regulaminu wynagradzania Instytucji, 

5. wszelkich innych aktów niewymienionych, a regulujących kwestie działalności oraz 

wykonywania zadań przez Instytucję. 

  



I. Misja 

 

Misją Staszowskiego Ośrodka Kultury jest umożliwienie mieszkańcom miasta i regionu 

uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.  

 

Misję tę pragniemy realizować poprzez: 

 

• aktywne współtworzenie wizerunku miasta jako kulturalnej stolicy powiatu, 

• prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, rozwijającej i zaspokajającej potrzeby 

kulturalne mieszkańców, 

• kształtowanie pasji i umiejętności społeczności lokalnej,  

• upowszechnianie i promocję kultury lokalnej w kraju i za granicą, 

• inspirowanie i wspomaganie działających w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego 

amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań osób fizycznych, prawnych i innych 

podmiotów, 

• szeroko pojętą edukację kulturalną na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej 

i współtworzącej swoją małą ojczyznę, 

• sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną, 

• kształtowanie postaw prospołecznych i kulturalnych wśród dzieci i młodzieży zapewniając 

dostęp do przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, sportowych 

i rekreacyjnych, 

• rozwój zainteresowań, pasji i umiejętności wśród mieszkańców Miasta i Gminy Staszów, 

• zapewnienie dostępu do rozwoju społeczno-kulturalnego różnych grup wiekowych, 

• pobudzenie w ludziach chęci do działania i obcowania z kulturą oraz wzmocnienie swoich  

pasji i zainteresowań,  

• wsparcie organizacyjnie i merytoryczne dla ruchu środowisk artystycznych. 

  



II. Wizja  

 

Staszowski Ośrodek Kultury jako centrum animowania społeczności lokalnej musi 

zacząć być prowadzony na różnych płaszczyznach, wygenerować różnorodność oraz mnogość 

form artystycznych jak i kulturalnych, skupiających zróżnicowanych wiekowo uczestników. Tym 

samym chcę, aby Staszowski Ośrodek Kultury umożliwiał realizację inicjatyw kulturalno- 

społecznych, budując współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi, 

którzy oddziałują na kulturę w gminie i poza jej obszarem. Marką nowoczesnego Domu Kultury  

musi zostać animowanie społeczności lokalnej, dzięki czemu stanie się miejscem otwartym dla 

swoich mieszkańców, turystów oraz gotowym do współpracy z innymi ośrodkami w gminie, 

powiecie, województwie i całym kraju. 

 

III. Cele  

 

• rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych dzieci, 

młodzieży i dorosłych oraz wychowania poprzez sztukę, 

• przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz 

współtworzenie jej wartości, 

• rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych oraz upowszechnianie 

wiedzy i nauki, 

• gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zbiorów kultury materialnej, dzieł sztuki oraz 

dokumentów dotyczących  historii  i  teraźniejszości  Staszowa  i  okolic, w celu tworzenia 

stałej ekspozycji regionalnej, 

• ochrona i promocja twórców i dóbr kultury z terenu gminy Staszów, 

• wypromowanie wizerunku Staszowskiego Ośrodka Kultury, jako instytucji ważnej dla gminy 

i regionu, 

• zwiększenie atrakcyjności, jakości i dostępności oferty Staszowskiego Ośrodka Kultury 

poprzez rozwijanie współpracy w partnerstwach, 

• stworzenie oferty programowej Staszowskiego Ośrodka Kultury otwartej i elastycznej na nowe 

inicjatywy, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie i diagnozę potrzeb kulturalnych, 

• zapewnienie dostępu do rozwoju społeczno-kulturalnego różnych grup wiekowych. 

  



IV. Cele długoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki 
 

• współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, 

twórcami i artystami, towarzystwami i stowarzyszeniami oświatowymi i kulturalnymi, 

fundacjami oraz pracodawcami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej, 

• organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę m.in. 

organizację spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, imprez artystycznych, rozrywkowych 

i turystycznych w różnych dziedzinach sztuki, 

• zaspokajanie potrzeb oświatowych, 

• wykreowanie marki Staszowskiego Ośrodka Kultury i wzmocnienie jego wizerunku, 

• dbałość o dziedzictwo kulturowe, 

• pielęgnowanie tradycji ludowej, 

• prowadzenie i koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań, zespołów 

instrumentalno-wokalnych, tanecznych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na terenie 

Miasta i Gminy Staszów, 

• prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej, 

• podejmowanie działań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, 

• wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez organizację warsztatów i zajęć 

tematycznych, 

• tworzenie nowych grup i zespołów artystycznych, 

• koordynację działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, 

• prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej. 

 
  



1. Cele krótkoterminowe, planowane działania do ich realizacji oraz wskaźniki na najbliższy 
rok. 
 

L.p. Cele długoterminowe Cele krótkoterminowe Wskaźniki  

I Organizacja działalności 
oświatowej i edukacyjnej 
wspólnie we współpracy  
z samorządem, 
stowarzyszeniami, 
organizacjami 
i instytucjami. 

1. Organizacja uroczystości 
rocznicowych i państwowych, 
imprez popularyzujących różne 
dziedziny sztuki; współpraca z 
jednostkami kultury i oświaty, 
klubami, grupami nieformalnymi 
z terenu miasta, stowarzyszeniami 
przy realizacji wspólnych 
projektów, 

 
2. Ścisła współpraca z Urzędem 

Miasta i Gminy Staszów, 
Wydziałem Edukacji, Kultury  
i Sportu, Urzędem Powiatowym, 
Biblioteką Publiczną Miasta  
i Gminy Staszów, Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Staszowie 
oraz innymi jednostkami: 
organizacja przeglądów, 
konkursów recytatorskich, 
plastycznych, teatralnych, 
zawodów sportowych, 

 
3. Współpraca z dziećmi 

i młodzieżą: organizacja czasu 
wolnego, organizacja zajęć 
pozalekcyjnych, konkursów, 
przeglądów, twórczości dziecięcej 
i młodzieżowej, 

 
4. Współpraca ze szkołami 

i przedszkolami z terenu Miasta  
i Gminy Staszów. 

Działalność grup 
stałych, koncerty, 
wystawy, festiwale. 
Projekty 
obejmujące 
współpracę lokalną 
i regionalną. 
 

 

II. Stałe formy pracy. 
Zespoły, sekcje artystyczne 
oraz kluby zainteresowań. 
Tworzenie zespołów i grup 
artystycznych. 

• Kontynuacja działalności 
dotychczasowych kół, sekcji 
zespołów. Utworzenie 
młodzieżowych grup 
artystycznych, utworzenie grup 
artystycznych z udziałem osób 
dorosłych. 

• klub Tańca Towarzyskiego, 
• zajęcia z elementami tańca 

nowoczesnego i jazzowego, 
• zajęcia z zakresu tańca latino, 
• sekcja plastyczna INDYGO, 
• rysunek dla początkujących, 
• podstawy kaligrafii, 

Koła zainteresowań 
oraz sekcje. Zajęcia 
prowadzone przez 
cały rok, według 
harmonogramu 
zajęć. 

 



• nauka gry na instrumentach 
muzycznych, 

• chór dziecięco-młodzieżowy, 
• klub Gier Fabularnych Arcanum, 
• zajęcia umuzykalniające dla 

najmłodszych, 
• klub Piosenki Rytm, 
• strefa okrywania, wyobraźni 

i aktywności SOWA, 
• sekcja teatralna dla dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych 
III. Formy aktywizujące życie 

kulturalne w środowisku 
wiejskim. Wspieranie 
amatorskiego ruchu 
artystycznego poprzez 
organizację warsztatów 
i zajęć tematycznych. 

1. Działalność świetlic wiejskich: 
wieczory gier i zabaw, 
organizacja konkursów 
muzycznych i plastycznych, 
turnieje szachowe, wieczory przy 
ognisku, wycieczki rowerowe, 
udział dzieci i młodzieży 
w imprezach organizowanych 
przez SOK, organizacja 
otwartych imprez dla środowiska 
lokalnego, 

 
2. Organizacja imprez dla dzieci 

i młodzieży w okresie ferii 
zimowych i wakacji, 

 
3. Współpraca z Kołami Gospodyń 

Wiejskich przy organizacji 
obchodów rocznicowych, świąt 
państwowych, festynów 
przedstawień, koncertów, 

 
4. Współpraca kulturalna 

z jednostkami organizacyjnymi  
i pomocniczymi gminy, 

 
5. Integracja ze środowiskiem 

seniorów ukierunkowana na  
wsparcie działań emerytów, 
rencistów, osób samotnych, 

 
6. Aktywizacja młodzieży do 

podejmowania inicjatyw 
społecznych, stworzenie 
warunków rozwoju młodzieży 
z terenu gminy. 

Projekty 
obejmujące 
współpracę lokalną 
i regionalną. 
Działalność grup 
stałych, koncerty, 
wystawy. 

 



IV Upowszechnianie wiedzy, 
sztuki, działania promujące 
imprezy i wydarzenia 
realizowane na terenie 
miasta i gminy Staszów. 
Organizacja wystaw, 
plenerów, pokazów, 
spotkań literackich, 
warsztatów. 

1. Dokumentowanie działalności 
SOK w formule online, 

 
2. Prowadzenie kroniki kulturalnej 

w zakresie  wydarzeń, informacji 
gminie, regionie, sztuce, 
wydarzeniach i zabytkach  
w formie on-line i papierowej 

 
3. Spotkania, prelekcje, wykłady. 

Wieczory autorskie, spotkania 
z wybitnymi przedstawicielami 
nauki, kultury, sztuki, historii, 
teatru itp., 

 
4. Imprezy dla dzieci i młodzieży. 

Organizacja czasu wolnego, 
 
5. Wystawy zbiorów kolekcjonerów 

i inne: numizmatyczne, malarskie, 
rzeźbiarskie, 

 
6. Spotkania, wernisaże: literatura, 

malarstwo, architektura, kultura, 
regionalizm, turystyka, 

 
7. Popularyzacja sztuki poprzez 

realizowanie zajęć z plastyki: 
prowadzenie kół zainteresowań, 
zajęć plastycznych, 
rękodzielniczych, organizowanie 
konkursów, udział w 
wernisażach, wystawy plastyczne, 
malarskie i rzeźbiarskie, 

 
8. Popularyzacja muzyki – koncerty, 

festiwale, przeglądy, nauka gry na 
instrumentach, warsztaty 
wokalno- instrumentalne, 
występy grup muzycznych, 

 
9. Popularyzacja teatru poprzez 

prowadzenie warsztatów, zajęć 
z kultury żywego słowa, 
konkursów, zachęcenie do 
własnej twórczości, 
organizowanie wyjazdów do 
teatru, organizacji spektakli 
i teatrzyków, 

 
10. Prezentowanie działalności 

Ośrodka w piśmie 
samorządowym „Monitor 

Wystawy/Cykle 
wystaw, projekty 
obejmujące 
współpracę lokalną 
i regionalną. 



Staszowski“. 

V Działalność usługowo-
marketingowa 
i promocyjna 

1. Bieżące przekazywanie 
informacji z działalności SOK  
i organizowanych wydarzeń do 
Organizatora w celu umieszczenia 
na stronie internetowej gminy 

 
2. Ścisła współpraca z  dyrektorami 

oraz nauczycielami  szkół, 
korespondencja elektroniczna z 
instytucjami, 

 
3. Skuteczne dotarcie do odbiorców 

kultury, jej rozwoju oraz 
promowanie instytucji 
w szerszym kręgu odbiorców 
używając metod i narzędzi takich 
jak Instagram, Facebook, 
YouTube i inne social media, 

 
4. Korzystanie z usług telewizji, 

radia, gazet w celu przekazywania 
informacji, 

 
5. Reklamy w przestrzeni publicznej 

miasta, 
 
6. Plakaty, ulotki, afisze, foldery, 
 
7. Informacje przekazywane przez 

wolontariuszy. 

Działalność 
usługowa, projekty 
obejmujące 
współpracę lokalną 
i regionalną. 

VI Sprawy administracyjno- 
gospodarcze 

1. Prowadzenie działalności 
usługowej w zakresie wynajmu 
sali, sprzętu, ew. strojów 

Działalność 
usługowa. 

 

  



Planowane działania na lata 2022-2024 

 

Rok 2022 

 

1. Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, 

2. Konkurs Kolęd i Pastorałek, 

3. Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

4. Koncert z okazji dnia Babci i Dziadka, 

5. „Poezja uczuć” – wieczór poetycko-muzyczny nawiązujący do Walentynek, 

6. Koncert z okazji Dnia Kobiet, 

7. „Spotkania z muzyką” – cykl koncertów muzyki poważnej, 

8. Powstanie Chóru Nauczycielskiego 

9. Warsztaty muzyczne (wokalne, gry na instrumentach, rytmika dla najmłodszych), 

10. Koncert wielkanocny „Alleluja. Chwała Panu”, 

11. „Wielkanoc – Wielka Moc” – konkursy, warsztaty twórcze, 

12. Dzień Dziecka – warsztaty twórcze dla dzieci, konkursy, animacje, 

13. Powitanie wakacji – koncert, podsumowanie działalności SOK, 

14. Z cyklu „Lato z SOK” – cykl festynów wakacyjnych z udziałem grup działających w SOK, 

kino plenerowe z udziałem profesjonalnej obsługi technicznej, spektakle teatralne 

w przestrzeni otwartej, koncerty plenerowe z muzyką na żywo, 

15. „Dzień Chleba” – koncerty zespołów artystycznych oraz promocje wyrobów regionalnych, 

gwiazda wieczoru, 

16. „Hubertus” – impreza prezentująca dorobek i tradycje kół myśliwskich oraz festiwal 

produktów regionalnych, 

17. Festiwal Kultury Szkół – prezentacja dorobku kulturalnego szkół podstawowych i średnich 

powiatu staszowskiego, 

18. Festiwal Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, 

19. Konkurs Piosenki Niepodległej, 

20. Happy Bus – letni projekt Fundacji Happy Kids – Happy Bus we współpracy z SOK, 

21. Koncerty estradowe, recitale w wykonaniu zawodowych grup muzycznych, 

22. Zaduszki jazzowe – koncert połączony z warsztatami muzycznymi , 

23. „Jesienne Inspiracje Artystyczne” – wystawa, koncert zespołu muzycznego, 

24. „W świątecznym nastroju” – Jarmark Bożonarodzeniowy, 

25. Powitanie Nowego Roku – Sylwester, 

26. Edukacja teatralna dzieci i młodzieży – spektakle teatralne, monodramy w wykonaniu aktorów 



teatrów zawodowych, bajki dla dzieci w wykonaniu teatrów zawodowych, 

27. Plener Rzeźbiarski, 

28. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, 

29. Organizacja eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla szkół 

podstawowych i średnich, 

30. Turniej Ortograficzny – Konkurs organizowany  we współpracy z gminą Staszów dla szkół  

z terenu gminy i powiatu staszowskiego,  

31. Przedszkoliada, 

32. Staszowska Gra terenowa, 

33. Festiwal Gier Planszowych – „Planszówki z Sokiem“,   

34. Staszowska Galeria Sztuki (promocja działań mieszkańców gminy Staszów w zakresie 

tworzenia sztuki, organizacja wystaw rzeźb, malarskich, prac plastycznych, zdjęć, organizacja 

wernisaży i imprez towarzyszących). 

 

Inicjatywy w latach 2023-2024 

 

• „Noc świętojańska” – powrót do słowiańskich korzeni, 

• Regionalny Przegląd Zespołów Muzyki Ludowej, 

• Plener wikliniarsko-malarski, 

• Założenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Staszowskim Ośrodku Kultury,  

• Zespół Pieśni i Tańca, 

• Klub „Młodzi Odkrywcy“ działający przy Centrum SOWA, 

• Staszowski Festiwal Teatralny.  


