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Program dzialalnosci Instytucji Kultury - Nadarzyiiskiego Osrodka Kultury
1. Misja Instytucji
1) Misj^ Nadarzynskiego Osrodka Kultury jest propagowanie szeroko rozumianej kultury,
wspieranie i inicjowanie aktywnosci kulturalnej spolecznosci gminy, kreowanie
i
wychowywanie do sztuki poprzez edukacj^ wykorzystuja^ nowe technologic i sztuke
najnowsz^.
2) MisJ3 Nadarzynskiego Osrodka Kultury jest bycie instytucja^ spotecznie uzytecznq, sluzebn^
wobec spolecznosci.
3) Misja^ Nadarzynskiego Osrodka Kultury jest bycie ,,rzezb^ spoleczn^" (Joseph Beuys) miejscem ksztahowania, zmieniania i tworzenia swiata, miejscem projektuj^cym sytuacje
tworcze, miejscem generuj^cym wlasne, unikalne "fakty kultury aktywiiej".
2. Wizja planowane dzialania w celu realizacji Misji Instytucji
Nadarzynski Osrodek Kultury ma bye miejscem interdyscyplinarnych dziaian, daj^cym mozliwosc
przeprowadzania inicjatyw oddolnych, spotecznych, miejscem do umeblowania i miejscem
,,mebluJ3cym" przestrzen szeroko rozumianej kultury, miejscem kulturalno-spotecznej animacji oraz
wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangazowanym w potrzeby lokalnej spotecznosci, reaguj$cytn
na zmiany. Wspoipraca z roznymi parrnerami ze srodowiska lokalnego i ponadlokalnego, otwartosc
na zmieniaj^c^ si? rzeczywistosc pozwoli na przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu i jego
skutkom oraz umozliwi wspotprac^ ze srodowiskiem osob niepetaosprawnych. NOK ma bye
miejscem realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkaficow, jako inicjator i organizator
roziiorodnych wydaizeii i dzialaii kulturalnych i spolecznych. Otwaity na wymiane doswiadczen i
wspotprac^ w oparciu o przeplyw infonnacji oraz skuteczn^ promocj? dziaJan, finansowanych
rowniez ze srodkow zewn^trznych. Metaforycznie wizj? NOK mozna okreslic, jako ,,Sad kultury".
Cele Instytucji:
1) Krotkoterminowe:
• kontynuacja realizowanych projektow, zajec, imprez cyklicznych - zgodnie z planem
pracy na dany rok;
• udoskonalanie oferty programowej NOK- otwarcie na nowe inicjatywy i trendy kulturowe
z wykorzystaniem dorychczasowych doswiadczen i osiajpu'ec w oparciu o diagnoze
potrzeb i specyfike miejsca;
• promocja dzialan NOK z wykorzystaniem mediow typu Facebook i Youtube.
2) Dtugoterminowe:
• udoskonalanie oferty programowej NOK - otwarcie na nowe inicjatywy i trendy
kulturowe z wykorzystaniem dorychczasowych doswiadczen i osi^gniec w oparciu o
diagnoze potrzeb i specyfike miejsca;
• kreowanie wizerunku NOK, jako wiod^cego centrum kultury w powiecie pruszkowskim
za posrednictwem systemu internetowego, regionalnych srodkow masowego przekazu i
innych dziatan promocyjnych;
• promowanie specyfiki kulturalnej regionu, dokmnentowanie i upowszechnianie poprzez
stworzenie archiwum fotograficznego i udostepnianie go poprzez system internetowy;
• organizacja roznorodnych form szkoleniowych dla pracownikow;
• wyposazenia NOK w sprzet umozliwiaj^cy prowadzenie dzialalnosci w sposob cyfrowy
(online);

3.
1)

2)

Koncepcja finansowania poszczególnych elementów programu i celów:
w perspektywie krótkoterminowej — środki z dotacji Organizatora, środki pozyskane w
ramach miękkich projektów od: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego
Centrum Kultury, Mazowieckiego Instytutu Kultury, Fundacji BGK, Polskiej Fundacji Dzieci i
Młodzieży, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Orange, Fundacji Kronenberga,
sponsorów, oraz ze Środków własnych.
w perspektywie długoterminowej - Środki pozyskane z: LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacji celowej z budżetu gminy, środki
własne.
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