
 

Partnerstwo na rzecz rozwoju kultury 

Jak powinien wyglądać nowoczesny dom kultury i jak się promować? Czym jest dobrze 

skonstruowana oferta kulturalna? Jak zachęcać mieszkańców do wspólnego kreowania życia 

kulturalnego w Tomaszowie? 

Odpowiedzi na te pytania poszukiwali wspólnie pracownicy Dzielnicowego Ośrodka Kultury, 

Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Kultury „Tkacz” podczas wspólnego szkolenia 

zrealizowanego w ramach programu ”Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie 

województwa łódzkiego.” 

Celem spotkań było nie tylko doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników kultury, 

ale przede wszystkim poszukiwanie sposobu na uatrakcyjnienie oferty domów kultury i jak 

najlepsze dostosowanie ich działań do oczekiwań mieszkańców. 

Teoretyczna wiedza została już zastosowana w praktyce. Jednymi z nowych narzędzi po jakie 

sięgnięto były ankiety przeprowadzone wśród odbiorców działań ośrodków kultury, 

konsultacje społeczne w Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu oraz spotkania grup 

planowania strategicznego. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w Dzielnicowym Ośrodku 

Kultury. Podczas ożywionej dyskusji mieszkańcy Białobrzeg zadeklarowali chęć współpracy 

w animowaniu i wspomaganiu działań kulturalnych i społecznych oraz budowania lokalnego 

partnerstwa w realizacji rozpoczętych już projektów. Kolejne tego typu spotkania odbędą się 

w Miejskim Ośrodku Kultury oraz Ośrodku Kultury „Tkacz” na Niebrowie. 

Punktem kulminacyjnym projektu będzie otwarty panel dyskusyjny, dotyczący perspektywy 

rozwoju kultury w Tomaszowie. Panel odbędzie się 6 listopada, o godz. 12.00 w Ośrodku 

Kultury Tkacz przy Nieborowskiej 50. 

Zachęcamy do udziału w dyskusji o tomaszowskiej kulturze w myśl zasady „Nic o nas bez 

nas”. 

W ramach projektu Łódzkiego Domu Kultury „Współorganizacja projektów kulturalnych na 

terenie województwa łódzkiego w 2012 roku”, Miejski Ośrodek Kultury 

w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury „Tkacz” i Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury realizują 

zadanie, którego celem jest „Opracowanie programu współpracy i rozwoju ośrodków kultury 

w Tomaszowie Mazowieckim”. 

Projekt wpisuje się w działania podjęte przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, 

zmierzające do powstania miejskiej strategii rozwoju kultury. 

Jednym z elementów projektu są konsultacje społeczne, które pozwolą zweryfikować ofertę 

ośrodków kultury i w większym stopniu dostosować ją do potrzeb odbiorców. 
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Opinie można wyrazić poprzez wzięcie udziału w ankiecie, która dostępna jest w siedzibach 

tomaszowskich ośrodków i w Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu a także poprzez 

wypełnienie ankiety online na stronach internetowych placówek do 17 października. 

W Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu przy Pl. Kościuszki 18 organizatorzy 

zaplanowali także konsultacje, podczas których można swoje opinie wyrazić osobiście. We 

trzy kolejne czwartki: 11,18 i 25 października w godz. 16.00- 18.00 będzie tu można 

porozmawiać z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury Tkacz i 

Dzielnicowego Ośrodka Kultury. 

W ramach projektu realizowanego przez Łódzki Dom Kultury 

zatytułowanego „Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa 

łódzkiego w 2012 roku”, Miejski Ośrodek Kultury w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury 

„Tkacz” i Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury otrzymał dotację na „Opracowanie programu 

współpracy i rozwoju ośrodków kultury w Tomaszowie Mazowieckim”. 

Jednym z elementów projektu są konsultacje społeczne, które pozwolą zweryfikować ofertę 

ośrodków kultury i w większym stopniu dostosować ją do potrzeb odbiorców. Konsultacje 

będą poprowadzone jako sonda uliczna i internetowa, ankiety będą rozdawane na 

wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez ośrodki a w siedzibie Centrum Dialogu 

Społecznego i Wolontariatu będzie można wyrazić swoje opinie osobiście. W tej chwili 

zapraszamy do wypełnienia ankiety przez internet. 



 


