
Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów w ramach programu „Dom Kultury+ 

Inicjatywy Lokalne 2020” 

Program „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne” realizowany jest od 2013 roku. W tym czasie, w całej 

Polsce, zrealizowano setki inicjatyw mieszkaoców. Poniżej przestawiamy wybrane z nich, jako 

inspirację przy tworzeniu inicjatyw mieszkaoców Gminy Kozienice.  

Przykłady zrealizowanych projektów: 

Przetwory kultury – sąsiedzki piknik integracyjny (Bielaoski Ośrodek Kultury Filia przy ul. Estrady 

112). W programie: wspólne sprzątanie boiska i placu zabaw, warsztaty upcyklingowe, 

międzypokoleniowe ognisko i mini koncert. 

Ale Meksyk – rodzinna niedziela wielokulturowa (Bielaoski Ośrodek Kultury Filia przy ul. Estrady 

112). To piknik rodzinny z kulturą Meksyku w tle. W programie: warsztaty kulinarne „Wszystko  

z kukurydzy, kukurydza to wszystko”, zabawy dla dzieci, koncert Mariachis Los Amigos, „Naturalne 

bogactwa Meksyku” – prezentacja o faunie i florze Meksyku. 

Zobacz swój MAL warsztaty designu z pracownią „Zespół Wespół” (Bielaoski Ośrodek Kultury Filia 

przy ul. Estrady 112). Warsztaty designu i projektowania znaków w przestrzeni publicznej z Pracownią 

„Zespół Wespół”. W ich trakcie zaprojektowano i stworzono instalację artystyczną, która miała za 

zadanie przyciągnięcie nowych odbiorców do  Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia (Filii Bielaoskiego 

Ośrodka Kultury).  

Ładne ziółko – spacer botaniczny i warsztaty rękodzielnicze (Bielaoski Ośrodek Kultury Filia przy  

ul. Estrady 112). W programie projektu znalazł się spacer botaniczny, podczas którego mieszkaocy 

dowiedzieli się jak historycznie zmieniała się roślinnośd na osiedlu Wólka Węglowa. A po spacerze  

– warsztat malowania na tkaninach oraz szycie pachnących poduszek. 

Kultura Od-Nowa (Bielaoski Ośrodek Kultury Filia przy ul. Estrady 112): 

– Kulturalna kawiarenka z książką. Spotkanie literackie przy kawie, dyskusja mieszkaoców, sąsiadów 

na temat książek, które warto przeczytad. 

–  Twórczy spacer. Spacer zainspirowany techniką uważności Mindfullness. W trakcie spaceru, 

uczestnicy zebrali Dary Natury, z których przygotowali wspólny obiekt artystyczny. 

–  Mapa Marzeo. Warsztaty twórcze, w trakcie których powstały mapy marzeo. 

–  Wegaoska Kolacja Artystyczna.  Sąsiedzka kolacja wegaoska, w trakcie której sięgnięto do korzeni 

diety wegaoskiej w literaturze, muzyce i malarstwie. W programie pokaz kulinarny, degustacja 

potraw inspirowanych tradycyjnymi potrawami staropolskiej kuchni opartej na warzywach. 

Lecący żuraw – Tai Chi dla „dorosłych plus” (Bielaoski Ośrodek Kultury Filia przy ul. Estrady 112). Cykl 

sześciu spotkao z treningiem Tai Chi. 

Raz, dwa, trzy z ekologią na Ty! Plogging – bieg ekologiczny (Bielaoski Ośrodek Kultury Filia przy  

ul. Estrady 112). Organizowany przez EkoKlub Samogłoska bieg polegał na zbieraniu do worków 

śmieci określonego rodzaju i segregowaniu ich na mecie do tematycznych koszy. 



Igłą, nitką i szydełkiem, zróbmy kolczyk i torebkę (Gminny Ośrodek Kultury w Ropie). Warsztaty dla 

dorosłych – szydełko, praca z igłą oraz warsztaty rodzinne – zabawa z filcem, biżuterią, decoupage.  

Podróżujemy w głąb książki... (Gminny Ośrodek Kultury w Ropie). Dwa spotkania autorskie  

z literatami oraz konkurs literacki. 

Ale rozkmina, Ropa super gmina (Gminny Ośrodek Kultury w Ropie). Warsztaty podczas których 

napisano tekst i muzykę piosenki, a następnie opracowano scenariusz i nagrano teledysk. 

Łemkowski Kermesz w Łosiu 2019 (Gminny Ośrodek Kultury w Ropie). Wspólne świętowanie 

mieszkaoców gminy, w tym Łemków i Pogórzan. Zaczął się od uroczystej mszy świętej, następnie 

odsłonięto tablicę pamiątkową, potem zorganizowano występy artystyczne mieszkaoców  

oraz wspólne gotowanie potraw łemkowskich. 

Od Nas dla Was, bo razem możemy więcej (Gminny Ośrodek Kultury w Ropie). Na inicjatywę złożyły 

się: warsztaty wykonywania mydełek, warsztaty wypalania w drewnie oraz wystawa prac i rękodzieła. 

Razem się spotkajmy, lepiej się poznajmy (Gminny Ośrodek Kultury w Ropie). Wycieczka i warsztaty 

w skansenie w Szymbarku, warsztaty kulinarne, spotkanie z 96-letnią mieszkanką gminy, która 

opowiedziała o tradycjach, warsztaty z taoców ludowych dla dzieci. 

Każda wieś ma swoją pieśo (Gminny Ośrodek Kultury w Ropie). Cykl warsztatów śpiewaczych. 

Po więcej przykładów dobrych praktyk, odsyłamy do bazy Narodowego Centrum Kultury - KLIKNIJ 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-

kultury/realizacje,c?fbclid=IwAR2NKm6r_n7jmuE6aKSHuX-

4wYb4Qg45v9XInTZaMrqjqTb11RxwMLrM5Vo 
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