KONCEPCJA PRACY

Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach
Misją placówki jest wychowanie do twórczego działania w samodzielnym życiu
oraz rozwoju wszechstronnych uzdolnień wychowanków. Jednymi z wielu celów
to oferowanie szerokiego zakresu zajęć, imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych
i profilaktycznych.
Wizją placówki jest stworzenie możliwości do rozwoju intelektualnego, artystycznego
i emocjonalnego wychowanków, a także zapewnienia jak największego zaufania
rodziców. W zależności od potrzeb i oczekiwań środowiska oferta programowa placówki
pozwala realizować szeroki wachlarz zajęć szczególnie o charakterze artystycznym oraz
innych form aktywności w dziedzinie rekreacji, rozpowszechniania kultury i animacji,
a także profilaktyki. Klimat i wzajemny szacunek wyzwala zaangażowanie wychowanków,
pracowników i rodziców
Kadra pedagogiczna nie tylko uczy ale tez animuje i inspiruje życie społeczno – kulturalne
powiatu puławskiego. Młodzieżowy Dom Kultury promuje swoja działalność, jest znany
i doceniany w regionie.
Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach ma na celu:
•

stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym, wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijania
uzdolnień
i zainteresowań oraz korzystania z różnych form rekreacji i wypoczynku w czasie
wolnym od zajęć szkolnych i obowiązków wobec domu;

•

stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie
zajęć pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności
spędzania czasu wolnego poprzez korzystanie z różnych form jego organizacji,

•

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz
kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych
w atmosferze podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;

•

kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego;

•

kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego;

•

kształtowanie świadomych i aktywnych odbiorców kultury i sztuki;

•

organizowanie konkursów, koncertów, wystaw, festiwali;

•

rozwijanie współpracy z innymi placówkami, stowarzyszeniami, instytucjami z terenu
powiatu puławskiego i województwa;

•

przeciwdziałanie patologiom społecznym.
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Środkami do realizacji zadań placówki są zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne imprezy,
przeglądy, festiwale, warsztaty, i różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży.
Placówka zapewnia wychowankom ochronę
demoralizacją i przejawami patologii społecznej.

przed

przemocą,

uzależnieniami,

Powiat Puławy charakteryzuje się bardzo bogatą ofertą edukacyjną w którą wpisuje się
Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach
Przyszłość MDK to przede wszystkim współpraca ze szkołami, placówkami wychowania,
domami kultury. Wszystkie te ośrodki nauki i kultury mają wspólny cel – wychowywać,
młodego zdolnego człowieka , otwartego nie tylko na naukę ale także na szeroko pojętą
sztukę. Inicjowanie wspólnych imprez, konkursów, festiwali, pozwoli Młodzieżowemu Domu
Kultury na promocje ale także na zwiększenie frekwencji w placówce.
Nieodzownym jest także współpraca ze wszystkimi mediami z terenu powiatu, a także tymi
o większym zasięgu, takimi jak TV Polska, Radio Lublin i inne o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim. Większość przedstawicieli mediów chętnie bierze udział w inicjatywach
prowadzonych przez placówkę jako patroni medialni imprez.
Koncepcja placówki jest otwarta. Zakłada konieczność zmian i dostosowywanie się do
zmieniających się warunków potrzeb wychowanków i szeroko rozumianego środowiska
lokalnego.

Dokumenty wspierające koncepcję to:
Plan nadzoru pedagogicznego;
Arkusz organizacyjny;
Plan pracy placówki;
Program wychowawczy i profilaktyczny;
Statut MDK.
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