Wprowadzenie
Program rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025 z perspektywą

do 2035 ma na celu wskazanie kierunków rozwoju miasta w obszarze szeroko
rozumianej działalności kulturalnej w oparciu o tradycję, zasoby kulturalne miasta
(w tym zabytki), bazę intelektualną, infrastrukturę, obecne dokonania artystyczne
twórców oraz oczekiwania mieszkańców.

Oczekiwanym efektem realizacji Programu jest umożliwienie zainteresowanym

uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta zgodnie z ich potrzebami oraz promocja
Miasta, twórców, wytworów działalności artystycznej i kulturalnej na obszarze

województwa, kraju i poza jego granicami. Ludzie kultury tworzą siłę polskiej kultury,
dlatego chcemy ich wspierać przez całą drogę – od pomysłu do rynku.

Program został stworzony z myślą o wszystkich, którzy chcą rozwijać się

inteligentnie i dynamicznie, przekraczając granice wyobraźni oraz tworzyć.

Jastrzębie-Zdrój chce być miastem, w którym w sposób innowacyjny wykorzystuje się
potencjał twórczy środowiska artystycznego do jakościowej poprawy przestrzeni
publicznej, w tym instytucji użyteczności publicznej.

W procesie uzgadniania Programu, wzięto pod uwagę możliwości i kompetencje

samorządu. Samorząd rozpoznaje i zaspakaja potrzeby lokalnej społeczności
w różny sposób m.in. za pośrednictwem instytucji kultury, poprzez zlecanie lub

powierzanie zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym w trybie
konkursów

ofert

na

podstawie

ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za pomocą narzędzi
ukierunkowanych na węższe grupy beneficjentów, artystów reprezentujących różne

branże kultury i sztuki, mieszkających w Jastrzębiu-Zdroju (indywidualne nagrody
i stypendia w dziedzinie kultury).

Kluczowymi partnerami w zakresie realizacji zadań publicznych w sferze kultury

pozostaną samorządowe instytucje kultury, które są – lub mogą być – atrakcyjnymi

partnerami dla innych podmiotów sektora kultury dla współrealizacji wielu zadań.
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne pozwolą na realizację
poniższego Programu.
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Państwo podejmuje się wspierania uczestnictwa w kulturze, bo jest ono

jednym z tych zachowań, które pozytywnie wpływają na rozwój społeczny. Świadczy
o tym ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która na władze

samorządowe nakłada obowiązek zapewnienia mieszkańcom możliwości dostępu do

usług kulturalnych. Jako społeczeństwo zgadzamy się z tym, że dobrze jest, jeśli
talenty mają szansę się rozwijać i owocować dziełami, jeśli powstają narzędzia ich

krytycznego odbioru, jeśli tym, którzy sami nie tworzą dzieł sztuki, gwarantuje się
ścieżki aktywnego do nich dostępu. Jeśli – krótko mówiąc – rozmaite (muzyczne,

plastyczne, dramatyczne, literackie wreszcie) teksty kultury najpierw mają szansę

powstać, a potem stać się wydarzeniem społecznym, przedmiotem indywidualnego

namysłu, tematem spotkania i rozmowy. Kompetencje kulturowe są według umowy
społecznej wartością pożądaną. Za ich dystrybucję w głównej mierze odpowiadają
instytucje kultury. Te, jako byty realne, zakorzenione w otaczającym je środowisku,

zależą od wielu czynników. Kluczowym z nich są zasoby. Zasobem jest naturalnie
budżet instytucji. Zasobem są kompetentne, zaangażowane, rozumiejące swoje
zadania kadry. Zasobem jest infrastruktura, gwarantująca przestrzeń do działania,
ale także komunikująca o stylu pracy instytucji. Zasobem są relacje instytucji ze

społecznością, do której się zwraca, ich wzajemne zainteresowanie, wzajemne
zrozumienie. Zasobem jest przynależność do instytucjonalnych sieci współpracy,

bazujących na wspólnocie interesów i wzajemnym wsparciu. Bezcennym zasobem

jest uzgodniona z organizatorem polityka kultury, przyjęty system priorytetów
i wynikających z nich długofalowych zadań.

Dla zarządzających instytucjami kultury jasno zdefiniowana misja i wynikające

z niej zadania, będące rezultatem zgody społecznej, są warunkiem koniecznym do
efektywnego działania. Tylko pod warunkiem uzgodnienia, czym mają być i jak mają
działać instytucje kultury, zarówno na polu definicji ogólnych (w tym ustawowych),

jak i w ramach polityk lokalnych, instytucje kultury spełnią pokładane w nich nadzieje

– stają się platformą rozwoju artystycznego, narzędziem promocji kompetencji
kulturowych.

W naszym mieście powołano do działania w zakresie upowszechniania

kultury 2 instytucje: Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy al. Piłsudskiego 27 oraz
Miejską Bibliotekę Publiczną mającą główną siedzibę na ul. Wielkopolskiej 1A

w Jastrzębiu-Zdroju. Bardzo ważną rolę w mieście odgrywa Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Na przestrzeni ostatnich lat osoby, dla których działania w obszarze
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kultury stanowią ważny aspekt życia, założyły stowarzyszenia. W tym obszarze
zarejestrowanych jest 14 organizacji. Organizacje powyższe w swojej działalności

statutowej zajmują się szerzeniem kultury w naszym mieście a także za granicą.
Uzupełniają bogatą ofertę kulturalną naszych instytucji kultury. Angażują się często
w edukację regionalną, prowadzą zespoły amatorskie, działalność wydawniczą,
organizują występy zespołów.

Dodatkowo placówki oświatowe realizują proces edukacji kulturalnej poprzez:
1. zajęcia pozalekcyjne: warsztaty, wykłady, koła zainteresowań itp.;

2. imprezy szkolne i międzyszkolne: konkursy, przeglądy, festiwale, olimpiady,
festyny itp.;

3. lekcje historyczne, muzealne, warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne,
koncerty, wystawy, spektakle itp.;

4. spotkania ze znanymi osobistościami kultury;

5. uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych na terenie miasta
i poza miastem;

6. wyjścia do kina.

Pozwala to nie tylko na poznawanie w teorii, czym jest kultura, ale także – na

czynny udział w życiu kulturalnym. Wszechstronna współpraca miasta, instytucji
kultury, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych związanych z edukacją
i kulturą oraz szkół pozwoli dobrać odpowiednią ofertę skierowaną do wielu grup.

Wzrost świadomości i uczestnictwa mieszkańców w kulturze może bezpośrednio
przełożyć się na korzyści dla całego miasta.

W omawianiu relacji pomiędzy instytucjami kultury w Jastrzębiu-Zdroju a ich

środowiskiem

ważne

miejsce

stanowi

konieczność

współpracy

pomiędzy

kierowanymi przez siebie instytucjami kultury a innymi o podobnym profilu, czy też

organizacjami samorządowymi i społecznościami lokalnymi, a także – współpracy
w ramach szeroko rozumianego sektora kultury. Wyrażane przez nich plany
i frustracje sygnalizują potrzebę silniejszej integracji sektora kultury w naszym
mieście, tak aby istniało głębsze wzajemne zrozumienie cech i celów wewnętrznych
i

zewnętrznych

odbiorców instytucji kultury oraz aby poszczególne

grupy

interesariuszy działały z korzyścią dla swoich organizacji i dla całego sektora.

Miasto w ramach uchwały budżetowej wspiera instytucje kultury na podstawie ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.

Instytucje

kulturalne

w

naszym

mieście

rozbudzają,

rozwijają
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i zaspokajają potrzeby kulturalne społeczności poprzez formy aktywności kulturalnej

w postaci kursów, kół zainteresowań, zespołów artystycznych, warsztatów, festiwali,
festynów, koncertów, konkursów, spektakli teatralnych, rajdów, spotkań autorskich,
prelekcji

i wielu innych. Jednostki kulturalne są swoistą ostoją dla wszystkich

spragnionych kulturowych doznań. Imprezy organizowane w naszym mieście
przyciągają rzesze jastrzębian, a także gości z sąsiednich miast, a comiesięczny

kalendarz organizowanych imprez zapewnia każdemu bogatą rozrywkę. Środki

finansowe przeznaczone na realizację zadań w obszarze kultury stanowią średnio
ok. 3% budżetu miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury z 70-letnią

historią działalności. Biblioteka od lat osiąga bardzo dobre wyniki czytelnictwa

w województwie, o czym świadczą zajmowane od lat czołowe miejsca w rankingu
bibliotek

wielkomiejskich

województwa

śląskiego.

Biblioteka

jest

miejscem

dostępnym dla wszystkich, to przestrzeń nowocześnie wyposażona i dostosowana
do potrzeb użytkowników. Biblioteka służy mieszkańcom zgromadzonymi w niej
bogactwami wieków i pokoleń. Jest najbardziej powszechną instytucją, z której może

bezpłatnie korzystać każdy człowiek, a pełniąc funkcję ogólnodostępnej biblioteki
publicznej służy upowszechnianiu nauki i kultury w społeczeństwie.

Sieć biblioteczną na terenie miasta tworzy Biblioteka Główna wraz z 13 filiami

usytuowanymi w osiedlach i w sołectwach Jastrzębia-Zdroju. W centrum miasta
znajduje się Biblioteka Główna, w której można skorzystać z wyspecjalizowanych

działów: Wypożyczalni Literatury dla Dorosłych, Wypożyczalni Literatury dla Dzieci

oraz Działu Informacyjno-Bibliograficznego, Czytelni Ogólnej, Galerii i Kawiarenki
„Pod Sową”.

Biblioteka w swojej ofercie posiada: 437 tys. dokumentów drukowanych –

książek i broszur, 30 tys. dokumentów audiowizualnych – płyt analogowych, płyt CD

i DVD, płyt Blu-Ray, taśm magnetofonowych oraz audiobooków, dostęp do ponad
1 900 książek elektronicznych w IBUK LIBRA, ponad 300 tytułów czasopism.

Zbiory Biblioteki są na bieżąco aktualizowane i poszerzane o nowości dostępne na
rynku wydawniczym. Biblioteka oferuje bogaty wybór literatury pięknej dla dorosłych,
dla dzieci i młodzieży oraz literatury popularno-naukowej. Biblioteka tworzy
Bibliografię Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gromadzi Dokumenty Życia Społecznego.
Prowadzi usługę wypożyczeń międzybibliotecznych.
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Od 2007 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju współtworzy zasób
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, której celem jest prezentacja w Internecie kulturowego

dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie
naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

W Śląskiej Bibliotece Cyfrowej zdigitalizowano i opublikowano 142 dokumenty.
W 2016 roku odnotowano 2.141 odsłon tych dokumentów.

Biblioteka jako centrum informacji jest równocześnie miejscem kreowania

społeczeństwa informacyjnego i rozwoju kulturowego. Czytelnicy mają zapewniony

dostęp do zbiorów własnych Biblioteki i globalnych zasobów informacyjnych poprzez

stale powiększającą się elektroniczną bazę zbiorów bibliotecznych oraz dostęp do
Internetu. System OPAC WWW umożliwia przeglądanie baz bibliotecznych

i wyszukiwanie informacji poprzez sieć globalną. W Miejskiej Bibliotece Publicznej
można bezpłatnie korzystać z Internetu. Stanowiska komputerowe są do dyspozycji
użytkowników we wszystkich placówkach bibliotecznych.

Biblioteka posiada system biblioteczny PROLIB M21. Wszystkie procesy biblioteczne
są zautomatyzowane.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez jastrzębską Bibliotekę należy:









pełnienie funkcji ośrodka informacji,

gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów służących potrzebom

kształcenia społeczności lokalnej,
udzielanie

i instytucjom,

pomocy

informacyjno-bibliograficznej

osobom

fizycznym

popularyzacja i promocja książki oraz czytelnictwa poprzez organizowanie

konferencji, spotkań autorskich, wykładów, warsztatów, lekcji multimedialnych,
konkursów oraz projektów o charakterze kulturalnym,

prowadzenie działalności wystawienniczej w Galeriach: „Pod Sową” i „Da

Vinci”,

budowanie społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
dbanie o zachowanie tożsamości kulturowej.

Działalność Biblioteki jest doceniana i nagradzana w prestiżowych ogólnopolskich
konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Fundację
ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom.
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Miejska Biblioteka Publiczna w roku 2016 otrzymała dotację podmiotową

w kwocie 4.917.776,00 zł. Ponadto, w ramach dotacji celowej przekazano 73.612,00
zł na zakup sprzętu komputerowego sieciowego dla zabezpieczenia sieci

komputerowej oraz malowanie wewnętrzne budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a

w Jastrzębiu-Zdroju. Biblioteka w ubiegłym roku zrealizowała zaplanowane zadania
w oparciu o otrzymaną dotację podmiotową, przychody własne na kwotę
144.000,00 zł i inne dotacje i dofinansowania zewnętrzne na kwotę 117.564,00 zł tj.

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Zakup nowości

wydawniczych dla bibliotek”, dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.

W 2016 r. roku Biblioteka powiększyła swoje zbiory m.in. o 13.759 książek

oraz o 1.515 egzemplarzy materiałów audiowizualnych. W roku 2017 do realizowania
zadań bieżących instytucja ma do dyspozycji 5.129.240,00 zł., na zadania
remontowe 130.000,00 zł, zakupy inwestycyjne 51. 418,40 zł.

Bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym pełni Miejski Ośrodek Kultury,

instytucja samorządowa, która w 2017 roku obchodziła jubileusz 30-lecia istnienia.
MOK został utworzony na mocy Uchwały Nr 24/16/9/87 Rady Miejskiej w JastrzębiuZdroju z dnia 28 kwietnia 1987 roku. Różnorodne formy działalności kulturalnej
proponowane przez instytucję mają na celu zarówno kształtowanie indywidualnych

zainteresowań, jak i wyzwolenie fantazji, wyobraźni, aktywności wśród mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju. Miejski Ośrodek Kultury w 2016 roku otrzymał dotację podmiotową
w kwocie 4.852.694,00 zł. W ramach instytucji działa 7 świetlic rozmieszczonych na

terenie sołectw i osiedli oraz 2 kluby: Kaktus i Metronom. Na realizację zadań
bieżących w 2017 roku instytucja wyda 4 952 169,00 zł, ponadto na zadania
remontowe przeznaczono 235.447,00 zł oraz na zakupy majątkowe 64.000,00 zł.
Rozwojowi i propagowaniu działalności teatralnej i muzycznej (w tym również muzyki
popularnej), ale także wystawienniczej, szkoleniowej i rozrywkowej, sprzyja
funkcjonowanie na terenie miasta Hali Widowiskowo-Sportowej i sali widowiskowej

w Kinie „Centrum”, umożliwiających organizację imprez na skalę masową.
Działalność wystawiennicza pokazująca sztukę współczesną prowadzona jest przede

wszystkim poprzez galerie – w tym 2 prowadzone w ramach sektora prywatnego.
Galeria Historii Miasta Miejskiego Ośrodka Kultury znajduje się w odrestaurowanych
pomieszczeniach

zabytkowego

budynku

Łazienek

II,

będących

ozdobą
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jastrzębskiego Parku Zdrojowego. Stale powiększa się zbiór eksponatów. GHM
prowadzi również działalność edukacyjną i wydawniczą, wydając różne publikacje.
Od samego początku Galeria skupiła się na gromadzeniu, przechowywaniu

i udostępnianiu zabytków związanych z naszym miastem, a także na prowadzeniu
działalności

edukacyjnej

obejmującej

swoim

zasięgiem

wszystkie

placówki

edukacyjne Jastrzębia. Park i tereny zielone miasta są otwarte dla mieszkańców.
Ułatwione są procedury realizowania projektów kulturalnych w przestrzeni publicznej.

Realizując zapisy ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, przyjmowany jest Roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na każdy kolejny rok

budżetowy. Program pozwala realizować zasady polityki przez Miasto JastrzębieZdrój wobec organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.

3 ww. ustawy. Prowadzone działania i inicjatywy odbywają się na zasadach

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
oraz jawności. Co roku Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do składania

ofert w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój
w dziedzinie kultury na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie oraz na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie

Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie. Dzięki przyjętym urzędowym dokumentom oferta kulturalna jest
wzbogacona o propozycje stowarzyszeń, organizacji, które w swoich celach

statutowych mają działalność kulturalną. Przyznane dotacje przyczyniają się do
realizacji jeszcze większej ilości festiwali, przeglądów, prezentacji, warsztatów,

wykładów, koncertów, wystaw, pokazów i innych, w tym uświetniających obchody
uroczystości jubileuszowych, historycznych wydarzeń lub postaci, łączących różne

obszary i imprezy. Zostają wydawane niskonakładowe, niekomercyjne publikacje,
także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, popularyzujących kulturę
miasta Jastrzębie-Zdrój. Celem realizowanych zadań jest:
- kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych,

- podnoszenie kompetencji kulturowych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju,
- przygotowanie jastrzębian do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej jastrzębian,
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- wzmacnianie tożsamości,

- kreowanie marki jastrzębskiej kultury poprzez rozpoznawalne działania w zakresie
kultury i kultywowanie tradycji Miasta z udziałem grup formalnych i nieformalnych.
Realizowane zadania przyczyniają się do animacji życia kulturalnego poprzez:

- wspieranie mieszkańców w rozwijaniu zainteresowań artystycznych i w kształceniu
umiejętności w dziedzinach sztuki,

- wspieranie inicjatyw kulturalnych z udziałem grup formalnych i nieformalnych,
- inicjowanie i organizowanie imprez artystycznych,
- promowanie twórczości,

- aktywizację i inspirację zachowań twórczych, rozwijanie ekspresji twórczej
i kreatywności, a także wzbogacenie oferty artystycznej skierowanej do dzieci
i młodzieży oraz do osób starszych.

Stowarzyszenia angażują się często w edukację regionalną, prowadzą zespoły
amatorskie, działalność wydawniczą, organizują występy zespołów.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, mając na uwadze wspieranie rozwoju

umiejętności artystycznych, upowszechnianie kultury lub opieki nad zabytkami
przyznaje

stypendia

dla

osób

zajmujących

się

twórczością

artystyczną,

zamieszkujących i działających w mieście Jastrzębie-Zdrój. Stypendium może być
przyznane osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości
artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. Dotychczas
zrealizowano 70 projektów stypendialnych.

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta z własnej inicjatywy lub na wniosek

komisji Rady Miasta właściwej ds. kultury, instytucji kultury, stowarzyszeń twórców
i artystów oraz innych podmiotów zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem

działalności kulturalnej. Nagrody przyznaje się osobom fizycznym zamieszkałym na

terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój lub osobom prawnym, a także innym podmiotom,

mającym siedzibę na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój na podstawie oceny
całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Nagrody mogą mieć formę

rzeczową lub pieniężną. Nagrody pieniężne przyznawane są osobom fizycznym.
Nagrody rzeczowe przyznawane są osobom prawnym i innym podmiotom.

Z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój mogą być udzielane dotacje celowe na

dofinansowanie lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na
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obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Miasta
Jastrzębie-Zdrój przysługuje podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku,

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacja może

być udzielona na nakłady konieczne na wykonywanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, które zostaną przeprowadzone w roku

złożenia wniosku. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane może obejmować nakłady, których przeznaczenie określone zostało
w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ciałem doradczym w zakresie działań w obszarze kultury jest Jastrzębska

Rada Kultury składająca się z 11 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój,

spośród

kandydatów

rekomendowanych

przez

środowiska i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury i edukacji.

organizacje,

Do zadań Rady należy m.in. inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury,

w tym w zakresie kierunków i priorytetów polityki kulturalnej Miasta Jastrzębie-Zdrój:
1. inicjowanie przedsięwzięć i działań w zakresie kultury

2. analiza sytuacji społecznej i gospodarczej oraz regionu w kontekście zapisów
dokumentów strategicznych i programów pomocowych UE oraz możliwości
ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne

3. wspieranie

pomysłów

podejmowanych

realizujących cele strategiczne

w

ramach

programów

miejskich

4. budowa współpracy środowiska kulturalnego i wymiana najlepszych praktyk.

Funkcjonowanie kultury zależy jednak nie tylko od stanu liczebnego instytucji,

organizacji i innych podmiotów świadczących usługi w zakresie kultury, ale również
od ich aktywności, a zatem od ilości i jakości oferty kulturalnej. Kolejnym kluczowym

aspektem funkcjonowania kultury jest popyt ludności na uczestnictwo w imprezach

kulturalnych. Kultura nie należy to tzw. potrzeb pierwszego rzędu, takich jak jedzenie,
czy ochrona zdrowia, dlatego też tak ważne jest kształtowanie tej potrzeby od
najmłodszego wieku. Udział, zarówno bierny jak i czynny, w wydarzeniach

kulturalnych stanowi przejaw realizacji potrzeb wyższego rzędu. Jest więc wyrazem

przynależności do określonej grupy społecznej, pozwala na zaspokojenie potrzeb
socjalizacji, uznania i szacunku. Kultura stanowi również środek realizacji potrzeb

estetycznych i poznawczych. Aktywny udział w kulturze pozwala na zaspokojenie
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potrzeb najwyżej umiejscowionych w hierarchii samorealizacji i osiągnięcia celów.

Uczestnictwo w kulturze uwarunkowane jest przede wszystkim od miejsca

zamieszkania (możliwość dostępu do instytucji kultury), poziomu wykształcenia
i wysokości dochodów mieszkańców. Poważny wpływ ma tu również atrakcyjność

oferty. Duża ilość i różnorodność imprez i wydarzeń w mieście (od instytucji i imprez
najbardziej masowych do wydarzeń o charakterze ekskluzywnym i selektywnym),
pozwala na uczestnictwo w kulturze szerokiej i zróżnicowanej publiczności.

Priorytetem Programu rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025

z perspektywą do 2035 jest rozwój nieskrępowanej twórczości i rozszerzanie oferty
kulturalnej, którym towarzyszy rozwój infrastruktury kulturalnej (obejmującej istniejące
lub nowe miejsca kultury), zwiększanie uczestnictwa w kulturze mieszkańców z czym

wiąże się rozwijanie edukacji kulturalnej oraz wspieranie aktywności społecznej

i wykorzystanie nowych technologii, budowanie wizerunku Jastrzębia-Zdroju jako
miasta kultury, które kształtuje swą współczesną tożsamość i docenia swoje
korzenie.

Celem Programu rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025

z perspektywą do 2035 jest:

1. Zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie
aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców miasta.

2. Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki, a
także rozwoju sektora kreatywnego.

3. Poprawa stanu i dostępności infrastruktury kulturalnej; poprawa jakości

przestrzeni publicznej i jej lepsze wykorzystanie na działania kulturalne.

4. Podniesienie jakości i efektywności zarządzania kulturą.

Zakłada się, że zadania określone w Programie rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju

do roku 2025 z perspektywą do 2035 będą wykonywane za pomocą następujących
instrumentów:

- instrumentów prawnych – wynikających z przepisów ustawowych (np. uchwalanie
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, uchwalanie w sprawie
przyznania stypendium, nagrody z dziedziny kultury);

- instrumentów finansowych (m.in. udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych

w dziedzinie kultury, stypendium, nagrody, udzielenia dotacji z budżetu Miasta
Jastrzębie-Zdrój

na

dofinansowanie

wykonania

prac

konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
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korzystanie z programów uwzględniających finansowanie z funduszy europejskich
oraz dotacje, subwencje, dofinansowania);

- instrumentów koordynacji (m.in. poprzez ścisłą współpracę instytucji kultury,
organizacji

kulturalne);

pozarządowych,

placówek

oświatowych

realizujących

działania

- instrumentów społecznych (m.in. poprzez działania edukacyjne promocyjne,
współdziałanie z organizacjami społecznymi).

Program rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025 z perspektywą do 2035
zakłada kierunki działań strategicznych:

1. Tworzenie warunków do swobodnej twórczości artystów oraz kreatywnej
działalności animatorów i menedżerów kultury, a także jej prezentacji.

2. Miasto wykorzystuje swoje walory naturalne i kulturowe, rozwijając się
w oparciu o potencjał intelektualny i gospodarczy swoich mieszkańców.

3. Miasto wspiera artystyczny rozwój młodzieży oraz dorosłych, rozwój twórczości

nieprofesjonalnej, wspieranie twórczości profesjonalnej, wspieranie artystycznych
debiutów.

4. Zapewnienie kulturze możliwości stabilnego rozwoju poprzez usprawnienie
metod zarządzania, określenie czytelnej polityki finansowej miasta oraz aktywne
poszukiwanie źródeł zewnętrznych.

5. Promocja i kreowanie wizerunku miasta poprzez jego zasoby kulturalne.

6. Tworzenie korzystnych warunków dla udziału w kulturze poprzez rozwiązania
systemowe i organizacyjne.

Realizacja Programu ma spowodować, że mieszkańcy będą mieli możliwości

oraz narzędzia, dzięki którym sami będą organizować własne przedsięwzięcia
społeczno-kulturalne oraz będą kreować lokalne życie kulturalne.

Instytucje kultury staną się atrakcyjnymi, interesującymi, dobrze wyposażonymi,
nowoczesnymi technologicznie, efektywnie zarządzanymi miejscami. Ich oferta
kulturalna będzie jeszcze bogatsza i różnorodniejsza oraz dostosowana do trybu
życia mieszkańców i różnych grup odbiorców, np. osób niepełnosprawnych, rodziców

z małymi dziećmi, seniorów. Kultura będzie jednym z powodów, dla których jest
wybierana jako miejsce do życia w Jastrzębiu-Zdroju.
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Kierunek
strategiczny
Kierunki działań

Wskaźniki realizacji
Podmioty
wdrażające
Finansowanie
Kierunki działań
strategicznych
Wspieranie projektów
mających na celu
diagnozę potrzeb
kulturalnych
mieszkańców.
Wspieranie
i otwartość na nowe
formy działań
w dziedzinie kultury
ze strony instytucji
i mieszkańców
i organizacji
pozarządowych.
Współpraca instytucji
i podmiotów kultury
w zakresie tworzenia
oferty kulturalnej
z uwzględnieniem
inicjatyw
mieszkańców.

Tworzenie warunków do swobodnej twórczości artystów oraz kreatywnej
działalności animatorów i menedżerów kultury, a także jej prezentacji.
Wspieranie projektów mających na celu diagnozę potrzeb kulturalnych
mieszkańców.
Wspieranie i otwartość na nowe formy działań w dziedzinie kultury ze strony
instytucji i mieszkańców i organizacji pozarządowych.
Współpraca instytucji i podmiotów kultury w zakresie tworzenia oferty
kulturalnej z uwzględnieniem inicjatyw mieszkańców.
Współpraca instytucji i podmiotów kultury w zakresie uzupełniania oferty
kulturalnej.
Wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami kultury a mediami
w zakresie tworzenia oferty kulturalnej i jej promocji.
Uzupełnianie oferty kulturalnej miasta o inicjatywy pozainstytucjonalne, które
okazały się dobrymi praktykami.
Stworzenie warunków do prezentacji i promocji artystycznej mieszkańców
miasta, poprzez inicjatywy konkursowe i stypendialne.
1.Liczba przeprowadzonych projektów badających diagnozę potrzeb
mieszkańców.
2.Liczba ofert kulturalnych.
Urząd Miasta, Placówki oświatowe
Instytucje kultury
Organizacje pozarządowe
Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój
Fundusze zewnętrzne
Formy działań
1.Działalność Jastrzębskiej Rady Kultury.
2.Analiza frekwencji udziału mieszkańców w życiu
kulturalnym miasta.
3.Utworzenie na stronie UM aplikacji odbierającej
sugestie i pomysły mieszkańców.
1.Utworzenie miejsca na inicjatywy kulturalne
mieszkańców i organizacji pozarządowych.
2.Organizowanie cyklicznych spotkań
„Porozmawiajmy o kulturze”, podczas których
spotykałyby się osoby z organizacji
pozarządowych działające w kulturze, młodzież,
twórcy oraz zaproszeni goście z różnych
dziedzin kultury np. artyści, menedżerowie
kultury, osoby zarządzające kulturą w instytucjach
wojewódzkich.
1.Opracowanie kalendarza imprez miejskich
z aplikacją do ogłoszeń.
2.Baza działań kulturalnych w jednym miejscu.
3.Współorganizacja imprez miejskich
z podmiotami i organizacjami pozarządowymi.
4.Włączanie inicjatyw mieszkańców w imprezy
miejskie.
5.Uzupełnianie oferty kulturalnej miasta
o inicjatywy poza instytucjonalne, które okazały
się dobrymi praktykami.

Podmioty
wdrażające
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

Termin
realizacji
od 2016 KST

MOK MBP
MOSiR 2017
2018- IP

2018 -KST

2018
2018-IP
2018
2018
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Wspieranie
współpracy pomiędzy
instytucjami
i podmiotami kultury
a mediami w zakresie
tworzenia oferty
kulturalnej i jej
promocji
Stworzenie warunków
do prezentacji
i promocji
artystycznej
mieszkańców miasta,
poprzez inicjatywy
konkursowe i
stypendialne.
Kierunek
strategiczny
Kierunki działań

Wskaźniki realizacji

Podmioty
wdrażające
Finansowanie

1.Promocja w mediach kalendarza imprez
miejskich.

UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

2018

1.Opracowanie założeń i organizacja
Jastrzębskiego Festiwalu Kultury.
2.Działalność galerii promujących twórczość
artystyczną mieszkańców.
3.Artystyczne piątki- spotkania ze sztuką.
4.Inicjatywy konkursowe i stypendialne.

UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

2018
2018

2018

Miasto wykorzystuje swoje walory naturalne i kulturowe, rozwijając się
w oparciu o potencjał intelektualny i gospodarczy swoich mieszkańców.
Opieka nad dziedzictwem kulturowym Miasta.
Wyposażenie instytucji kultury w specjalistyczny sprzęt do realizacji działań
kulturalnych w Mieście.
Wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem nowych siedzib lub poprawą
istniejącej bazy działających na terenie miasta instytucji kultury.
Modernizacja obiektów kulturalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Miejsce spotkań i inicjatyw kulturalnych.
Udostępnianie wykazu bazy infrastrukturalnej dla potrzeb inicjatyw kulturalnych
realizowanych przez podmioty kultury.
Rozbudowa/Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury.
Rekultywacja terenów i restrukturyzacja obiektów pokopalnianych
i zabytkowych na działalność związaną z inicjatywami kulturalnymi, m.in baza
hotelowa.
1.Liczba adaptacji budynków i terenów.
2.Miejsce spotkań i inicjatyw kulturalnych.
3.Wykaz zakupionego sprzętu.
4.Rozbudowa/Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.
5.Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury.
6.Liczba miejsc noclegowych i gastronomicznych.
Urząd Miasta
Instytucje kultury
Organizacje pozarządowe
Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój
Budżet Samorządu i Województwa Śląskiego
Fundusze zewnętrzne
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Kierunki działań
strategicznych
Opieka nad
dziedzictwem
kulturowym Miasta.

Wyposażenie
instytucji kultury
w specjalistyczny
sprzęt do realizacji
działań kulturalnych
w Mieście.
Wspieranie działań
związanych
z pozyskiwaniem
nowych siedzib
lub poprawą
istniejącej bazy
działających
na terenie miasta
instytucji kultury.
Modernizacja
obiektów kulturalnych
dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Formy działań
1.Przeznaczenie pomieszczeń na archiwizacje
dziedzictwa kulturowego miasta.
2.Możliwość przekształcenia Galerii Historii
Miasta w Muzeum.
3.Elektroniczna archiwizacja zasobów
kulturalnych miasta.
4.Ochrona zabytków znajdujących się na
terenie miasta.
1.Bieżące uzupełnianie niezbędnego mobilnego
sprzętu nagłaśniającego.
2.Wyposażenie pracowni artystycznych w sprzęt
do działalności kulturalnej.
3.Zakup przez miasto specjalistycznego sprzętu
na działalność kultury.
1.Rozbudowa/modernizacja bazy kulturalnej
w mieście.

1.Program „Kultura bez barier”.

Miejsce spotkań
i inicjatyw
kulturalnych.

1.Wyodrębnienie z infrastruktury miejskiej
obszaru spełniającego rolę miejsca spotkań
i działań kulturalnych,
2.Adaptacja terenu i infrastruktury.

Udostępnianie wykazu
bazy infrastrukturalnej
dla potrzeb inicjatyw
kulturalnych
realizowanych przez
sektor pozarządowy.
Modernizacja Miejskiej
Biblioteki Publicznej

1.Baza danych o wolnych zasobach lokalowych
na inicjatywy kulturalne.(Łazienki III)

Modernizacja
Miejskiego Ośrodka
Kultury

1.Modernizacja lub adaptacja infrastruktury
miejskiej na ośrodek kultury wyposażony w salę
koncertową, kinową, wystawienniczą wraz
z zapleczem.

Rekultywacja terenów
i restrukturyzacja
obiektów
pokopalnianych
i zabytkowych na

1.Modernizacja OWN

1.Modernizacja budynku MBP.

2.Wspieranie inicjatyw budowy bazy noclegowej
w mieście.

Podmioty
wdrażające
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

Termin
realizacji

UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

na bieżąco

UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy

2019
2030
2018

na bieżąco

do 2020

na bieżąco

plac przy
parku i plac
przy kinie do
2020
do 2020

do 2035

do 2035

do 20182020
stale
2025
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działalność związaną
z inicjatywami
kulturalnymi, min baza
hotelowa.
Kierunek
strategiczny
Kierunki działań

Wskaźniki realizacji

Podmioty
wdrażające
Finansowanie

Kierunki działań
strategicznych
Tworzenie i stała
realizacja programów
edukacyjnych
kształtująca
różnorodne
zainteresowania
kulturalne dzieci
i młodzieży oraz
dorosłych
Stworzenie
i opracowanie
programów edukacji
kulturalnej
kształtujących
postawy potrzeby
uczestnictwa w życiu
kulturalnym miasta
Wspieranie
współpracy instytucji
i podmiotów kultury
z placówkami
oświatowymi.

3.Reaktywacja Domu Pracy Twórczej.
4.Łaźnia Moszczenica, Łazienki III.

JRK

2021

Miasto wspiera artystyczny rozwój młodzieży oraz dorosłych, rozwój
twórczości nieprofesjonalnej, wspieranie twórczości profesjonalnej,
wspieranie artystycznych debiutów.

Tworzenie i stała realizacja programów edukacyjnych kształtująca różnorodne
zainteresowania kulturalne dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Stworzenie i opracowanie programów edukacji kulturalnej kształtujących
postawy potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.
Wspieranie współpracy instytucji i podmiotów kultury z placówkami
oświatowymi.
Wspieranie współpracy instytucji i podmiotów kultury w zakresie realizacji
programów współpracy.
Wspieranie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez
organizację stworzenie narzędzi promującej talenty i kształtujące pasje.
1.Liczba programów i inicjatyw edukacyjno-kulturalnych.
2.Liczba uczestników w zajęciach organizowanych dla dzieci.
3.Liczba dzieci i młodzieży oraz dorosłych uczestniczącej w ofercie kulturalnej
miasta.
4.Organizacja Jastrzębskiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży oraz
dorosłych.
6.Liczba przyznanych stypendiów artystycznych.
Urząd Miasta, Placówki oświatowe
Instytucje Kultury
Organizacje pozarządowe
Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój
Budżet Samorządu i Województwa Śląskiego
Fundusze zewnętrzne
Formy działań

Podmioty
wdrażające
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

Termin
realizacji

1.Opracowanie działań i programów
upowszechniających udział w kulturze.
Wygraj bilet dla klasy,
Randka z kulturą,
Konkursy na abonament itp.

UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

do 2020

1.Współtworzenie propozycji kalendarza imprez
i działań dla dzieci zgodnych z potrzebami szkoły
i programami nauczania.

UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

do 2019

1.Wspieranie programów rozwijających twórczość
artystyczną i pasje dzieci i młodzieży
w szkole oraz dorosłych.
2.Przeznaczenie godzin na zajęcia artystyczne
w szkole prowadzone przez instruktorów
i artystów i specjalistów.

do 2025
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Wspieranie twórczości
artystycznej dzieci
i młodzieży poprzez
organizację
stworzenie narzędzi
promującej talenty
i kształtujące pasje

1.Powołanie do życia Centrum Kultury Dziecięcej.
2.Festiwal Kultury Dziecięcej.
3.Festiwal Jastrzębskiej Kultury.
4.Giełda talentów.
5.Stypendia w dziedzinie kultury dla młodych
talentów.
6.Galeria stacjonarna i internetowa twórczości
młodych jastrzębian.

Kierunek
strategiczny

Zapewnienie kulturze możliwości stabilnego rozwoju poprzez
usprawnienie metod zarządzania, określenie czytelnej polityki finansowej
miasta oraz aktywne poszukiwanie źródeł zewnętrznych.

Kierunki działań

Wskaźniki realizacji

Podmioty
wdrażające
Finansowanie

UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

do 2020

Podniesienie efektywności współpracy instytucji i podmiotów kultury.
Stworzenie przejrzystego systemu informowania o wydarzeniach
realizowanych przez instytucje i podmioty kultury.
Wspieranie liderów, pracowników, wolontariuszy instytucji i podmiotów kultury
w zakresie zwiększenia ich wiedzy i umiejętności.
Wspieranie współpracy instytucji i podmiotów kultury z sektorem prywatnym.
Kreowanie wspólnych wydarzeń.
Stworzenie corocznego stałego harmonogramu wydarzeń kulturalnych.
Współpraca instytucji i podmiotów kultury z Radą Kultury w zakresie
nagradzania i wyróżniania osób aktywnie działających i wspierających sferę
kultury.
Pozyskiwanie i rozliczanie środków na działalność kulturalną z miejskich
dotacji celowych na działalność kulturalną.
Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie pozyskiwania
zewnętrznych źródeł finansowania.
Wzrost zaangażowania instytucji i podmiotów kultury w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na rozwój infrastruktury oraz nowych technologii w zakresie
kultury.
Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje kadr instytucji i podmiotów
kultury w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na działania
kulturalne.
1.Stworzony system informowania o wydarzeniach.
2.Liczba zrealizowanych szkoleń/warsztatów/spotkań podnoszących wiedzę
i umiejętności instytucji i podmiotów kultury.
3.Liczba zrealizowanych projektów instytucji kultury, podmiotów kultury wraz
z sektorem prywatnym.
4.Opracowanie procedur.
5.Liczba szkoleń podnoszących kompetencje kadr instytucji i podmiotów
kultury w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
6.Liczba projektów partnerskich w zakresie kultury na rzecz mieszkańców.
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
Urząd Miasta
Instytucje Kultury
Organizacje pozarządowe
Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój
Budżet Samorządu i Województwa Śląskiego
Fundusze zewnętrzne
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Kierunki działań
strategicznych
Stworzenie
przejrzystego systemu
informowania
o wydarzeniach
realizowanych przez
instytucje i podmioty
kultury.
Wspieranie liderów,
pracowników,
wolontariuszy instytucji
i podmiotów kultury
w zakresie
zwiększenia ich
wiedzy
i umiejętności.
Wspieranie
współpracy instytucji
i podmiotów kultury
z sektorem
prywatnym.
Kreowanie wspólnych
wydarzeń.
Pozyskiwanie
zewnętrznych źródeł
finansowania
na działalność
kulturalną.
Realizacja szkoleń
podnoszących
kompetencje kadr
w sektorze
pozarządowym
zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych
na działania kulturalne.

Formy działań

Kierunek
strategiczny

Promocja i kreowanie wizerunku miasta poprzez jego zasoby kulturalne.

Kierunki działań

Wskaźniki realizacji

Podmioty
wdrażające
UM
Instytucje kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

Termin
realizacji

1.Specjalistyczne szkolenia .
2.Stypendia i granty.

UM
Instytucje kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

do 2035

1.Mecenat prywatnych instytucji nad
wydarzeniami i obiektami kultury
w mieście.

UM
Instytucje kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

do 2035

1.Zabezpieczenie wymaganego wkładu
własnego.

UM
Instytucje kultury
Sektor
pozarządowy
JRK
UM
Instytucje kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

1.Baza wydarzeń kulturalnych w mieście
2.Wprowadzenie aplikacji ,,Co, gdzie,
kiedy w naszym mieście?”.

1.Organizacja szkoleń podnoszących
kompetencje kadr w sektorze
pozarządowym w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych
na działania kulturalne.

do 2019

do 2020

do 2020

Opracowanie działań mających na celu promocję miasta i jego zasobów
kulturalnych w kraju i za granicą.
Wykorzystanie materialnych, niematerialnych i ludzkich zasobów kulturalnych
miasta do wpisania się w strategię i rozwój kulturalny regionu
i kraju.
Wypromowanie wydarzeń i imprez kulturalnych odbywających się na terenie
miasta, które mogłyby się stać wizytówką kulturalną Jastrzębia-Zdroju.
Współpraca transgraniczna i partnerska.
Kształtowanie świadomości kulturalnej mieszkańców miasta poprzez
włączenie ich do uczestnictwa w dorobku i dziedzictwie kulturalnym kraju
i świata.
Zmiana wizualizacji miasta poprzez wprowadzenie form artystycznych, które
uatrakcyjniłyby architekturę i wygląd miasta.
1.Wskaźniki medialne na temat życia kulturalnego miasta.
2.Liczba uczestnictwa w projektach zewnętrznych związanych z kulturą.
3.Ilość turystów i widzów spoza miasta uczestniczących w miejskich
wydarzeniach artystycznych.
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Podmioty
wdrażające
Finansowanie

4.Udział miasta w projektach i działaniach zewnętrznych.
5.Liczba wydarzeń promujących kulturę zewnętrzną.
Urząd Miasta, Placówki oświatowe
Instytucje Kultury
Organizacje pozarządowe
Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój
Budżet Samorządu i Województwa Śląskiego
Fundusze zewnętrzne

Kierunki działań
strategicznych
Opracowanie działań
mających na celu
promocję miasta i jego
zasobów kulturalnych
w kraju i za granicą.

Formy działań

Podmioty
wdrażające
Bilbordy
Reklama w TV
You tube
Media
Ogólnopolskie
media.
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

Termin
realizacji

Wykorzystanie
materialnych,
niematerialnych
i ludzkich zasobów
kulturalnych miasta
do wpisania się
w strategię i rozwój
kulturalny regionu
i kraju.
Wypromowanie
wydarzeń i imprez
kulturalnych
odbywających się
na terenie miasta,
które mogłyby się stać
wizytówką kulturalną
Jastrzębia-Zdroju.
Współpraca trans graniczna i partnerska.

1.Śladami Polskich Kapliczekzainicjowanie programu ogólnopolskiego.
2.Przyznanie honorowego tytułu
Jastrzębski Ambasador Kultury.

1. Promocja miasta przez kulturę.
2.Stworzenie unikatowej galerii dzieł
sztuki - współczesnego malarstwa
polskiego.
3.Socrealizm Magiczny.

UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

do 2035

1.Współpraca miast partnerskich
w zakresie kultury.

UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

do 2035

Kształtowanie
świadomości
kulturalnej
mieszkańców miasta
poprzez
włączenie ich do
uczestnictwa
w dorobku
i dziedzictwie
kulturalnym kraju
i świata.
Zmiana wizualizacji
miasta poprzez
wprowadzenie form
artystycznych które
uatrakcyjniłyby
architekturę i wygląd
miasta.

1.Wykorzystanie profesjonalnej
Infrastruktury kulturalnej.
2.Street art.- Międzynarodowy konkurs na
malarstwo uliczne - chodnikowe 3D.

UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

do 2035

1.Wypromowanie kilku unikatowych
imprez odbywających się w JastrzębiuZdroju.

1.Street-arty.
2.Iluminacja zabytkowych budynków
w mieście.

od 2018

od 2019

do 2035
2019
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Kierunek
strategiczny

Tworzenie korzystnych warunków dla udziału w kulturze poprzez
rozwiązania systemowe i organizacyjne.

Kierunki działań

Wspieranie realizacji kampanii społecznych dotyczących uczestnictwa
mieszkańców w kulturze.
Wspieranie projektów mających na celu aktywizowania mieszkańców do
udziału w kulturze.
Dawanie przestrzeni do zaspakajania potrzeb twórczych mieszkańców
w różnych grupach wiekowych.
Wspieranie programów kulturalnych opartych na integracji
międzypokoleniowej i międzykulturowej.
Wyróżnianie i nagradzanie działaczy kultury, mecenasów, amatorów
i profesjonalistów.
Zwiększanie wiedzy i umiejętności mieszkańców z zakresu edukacji
kulturalnej.
Wspieranie aktywności kulturalnej z poszanowaniem historii i tradycji Miasta.
1.Liczba zrealizowanych kampanii społecznych.
2. Liczba zrealizowanych inicjatyw i projektów.
3. Liczba zrealizowanych programów kulturalnych.
4. Liczba nagrodzonych działaczy kultury.
5. Liczba zrealizowanych szkoleń/warsztatów/spotkań podnoszących wiedzę
i umiejętności mieszkańców z zakresu edukacji kulturalnej.
Urząd Miasta, Placówki oświatowe
Instytucje Kultury
Organizacje pozarządowe
Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój
Budżet Samorządu i Województwa Śląskiego
Fundusze zewnętrzne

Wskaźniki realizacji

Podmioty
wdrażające
Finansowanie

Kierunki działań
strategicznych
Wspieranie realizacji
kampanii społecznych
dotyczących
uczestnictwa
mieszkańców
w kulturze.
Wspieranie projektów
mających na celu
aktywizowania
mieszkańców do
udziału w kulturze.
Dawanie przestrzeni
do zaspakajania
potrzeb twórczych
mieszkańców
w różnych grupach
wiekowych.
Wspieranie
programów
kulturalnych opartych
na integracji
międzypokoleniowej
i międzykulturowej.
Wyróżnianie
i nagradzanie

Formy działań
1.Konkursy i granty dla organizacji
pozarządowych.

1.Program „Kultura +”
2.Preferencyjne wejściówki na wszelkie
imprezy kulturalne w mieście realizowane,
przez miasto Jastrzębie Zdrój i podległe
miejskie placówki.
1.Tworzenie przestrzeni na spontaniczne
akcje wystawiennicze, happeningi.(teatr,
muzyka, malarstwo)
1.Festiwal kultury międzypokoleniowej.

1.Nagrody finansowe i rzeczowe.

Podmioty
wdrażające
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy

Termin
realizacji

UM
Instytucje
kultury

do 2035

UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK
UM
Instytucje

od 2018

do 2035

do 2020

do 2035
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działaczy kultury,
mecenasów,
amatorów
i profesjonalistów.
Wspieranie aktywności
kulturalnej
z poszanowaniem
historii i tradycji
Miasta.

1.Organizacja obchodów jubileuszowych
i wydarzeń mających znaczenie historyczne
dla naszego miasta.

kultury
Sektor
pozarządowy
JRK
UM
Instytucje
kultury
Sektor
pozarządowy
JRK

do 2035
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