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Autorski program merytoryczny dla Ce ntr um Kultury Mlodych

Zalo:ienia proponowanego programu merytory c7.nego:

'" Go rna, wraz z osiedlem Piasto w - Kurak. to dzielniea uksztaltowana w pierwszej

polowie XX wieku. Stanowi charakterystyczny przyklad zrozni cowania struktury

i przest rzeni miejskiej Lod zi , tak pod wzglcdern infrastruktury, jak i dcmografi i.

Niezbednym elementem hol istyeznego funkcjonowania mieszkancow w jej przestrzeni

oraz kumulowania i rozwij ania kapit alu spoleez nego jest koniecznosc animacji

spolcezno - kulturalnej . To niezbedny obszar zintcg rowanego rozwoju spolecznosci

lokalnej . rnajacy bezposredni wpl yw na pop rawna i efektywna komunikaeje miedzy

mieszkancam i. swiadornie daza cymi do intcgraeji w swoim zidentyfikowanym

i akecptowanym srodowisku akt ywnosci loka lncj .

'" Bliskie polozenie O srodka Kultu ry "Gorna"- za lcdwie 1,7 km od Centrum Kultury

Mlodyeh - oraz ewi denmy bruk koordyna eji i wspol pracy miedzy instytuejami 

skutkujc rywalizacja dokladnie 0 tego samego klicn ta . Rozwiazaniern w ramaeh scislej

wspolpracy pozostaje komplemcnt am a ofcrta dla tego samego odbiorc y - skorclowana

na podstawic porozumienia co do dat i godz in rea lizaeji analogicznyeh wydarzen

z przygotowanej we wspo lpracy o ferty. Rozwiazanie takie niesic ze soba ogromny

potcncja l dla aktywnosci kuhuralncj na przyszlosc. Mozliwosci zaspokajania potrzch

kult uraln ych mieszkancow bedace wynikiern takiego umiejseowienia obu ins tytucji

kultury sa rowniez pretekstern dla kon ecpcji przenleslenla czesci aktywnosci

Centrum Kuhury Mlod ych w potencj alni c korzystniejszc dla ieh efektywnosci

micjsec. Kwestie tt; rozwijam w da lszej czesci koncepcji .

'" Czescia wspolna dla obu, wymicnionych wyzej , instytucji ku ltury w tym przypadk6w

pozostawalaby ofcrta skierowana do Sen iorow , pozwalajqc im na wyj scie poza znanc

j uz sobie dosko nalc srodowisko dotychczasowej aktywnosci oraz na dalszy rozw6j

(np. w ramach projckt6w: Kabaret Waclaw i jego ferajna; Grupa litcracka Ce ntauro)

z wykorzystan iem zasobowobu instytucji .

'" Podobnic wspolpraca powinna wyg ladac z pozostalymi instytucjami kultury, w tym

szezeg61nie z Domcm Literatu ry - wzm ocnilaby ona obszar kon taktu ze

wsp6lczesnym slowem pisanym. pozwoli la na wzbo gaccnie i urozmaiecnie ofe rty

oraz, w 1I10im przckonaniu, na wspolna organi zaeje wydurzen tcat raln o - litcrackieh na

bardzo wysokim poziomie (np. koIcjna edycja Konkursu na opowiadanic fantasy ill1.

Krvs tyny Kwiatkowsk icj ; Lelnia Sccna - Konkurs Tcatr6w Ma lyeh Form; Edye ja

LClnic j Secny - Konkurs dla Teatr6w).

'" Wsp61praca miedzy C KM. OK ..Go rna" oraz SOK - iem (oraz pozostalymi

zai ntc resowanym i instytu cjami kultury) dotyczuca teatru pozwolilahy na jej

zinstytuejonalizowanie w ramaeh porozumicnia z jednym z 16dzk ieh teatrow,

zoptymalizowalaby wydatki w tym zakres ie, podnioslaby niewatpliwie efektywnosc



wykorzystania posiadanych zasobow, zwic kszylaby zasieg od bioru oferty oraz

podnioslaby prestiz realizowanych projekt6w.

y' Optymalne wykorzystanie posiad anych przez Centrum Kultury Mlodych, jako

wspolorgani zatora, zasobow jest mozliwe rowniez w ramac h ws polpracy

z Widzcwskimi Domami Kultury w obszarze Miedzynarcdowych Warsztatow

Folklorystyeznyeh. jak rowniez z Poleskim Osrodkiem Sztuki w ramach akcj i

"Dotknij teatru", w ktora Centrum Kultury Mlodyc h jest zaangazowane od 20 10

roku.

y' Tworcze wlac zeni e sie Centrum Kultury Mlodych do ogolnopolskiej akcji "Dotknij

teatru", w ktora zaangazowaly s it; w I.odzi m.in, Teatr Powszechny, Teatr Nowy im.

Kazimierza Dejrnka, Teatr Lalck Arlekin im. Henryka Ryla oraz Poleski Osrodek

Sztuki, stwarza rnozliwosci prom owania CK M na lodzkirn rynku kultury, a takze

w skali rcgionalnej , a nawet ogolnopo lskiej .

y' Balucki Osrodek Kultu ry i jego oferta pozwa laja na podj ecie proby stworzenia

produktu dostepnego w ofercie skierowanego do Seniorow. Wspolpraca w tym

obszarze jest juz widoczna w dzialaniach podejmowanych wspolnie przez Poleski

Osrodek Sztuki, Baluck i Osrodek Kultury, Widzewskie Dom y Kultury, Akademicki

Osrodek Inicjatyw Artys tycznyc h i Ce ntrum Kultury Mlodych w ramach kampanii

,,60+ Czas na kulture" pod nazwq "Srebrna Fiesta" oraz w rarnach projektu

"Senioralia", w ktorego kolejnych edycjac h udzial CKM uwazam za obowiazkowy,

y' Animacja spoleczno - kulturalna jest niezbednyrn kom ponentem zwiazanym

z budowaniem kapitalu spolccznego , podnoszen iem poziomu zaufania do

wspolmieszkancow, zacheca do integracj i. wspolncgo poszukiwania form efcktywnej

komunikacji oraz wyznaczani a ce low integrujqcych czlonkow wspolnoty wok61 ich

wdrozen ia i rcalizacj i.

y' Dzialania wskazane wyzej beda skuteczne i inspirujace jedynie w sytuacj i kiedy beda

reali zowane w ramach inicjatyw i projektow obej mujacych aktywn osc ia cala Lodz.

Oczywi stym wobcc tego bedzie kulturalna obecnosc w postac i prezentacji Ce ntrum

Kultury Mlodych we wspolpracy z L6dzkim Centrum Wydarzen w Vrodzinaeh

Miastal Swif;eie Lodzi.

y' Obecnie Ce ntrum Kultury Mlodych jest plucowka posiudaj aca zrozn ico wana ofert e

zajec, reali zowana w siedzibie CKM oraz w Klub ie .Dabrowa" . Jednak liczba zajec,

zakres ich oddzial ywania. trafnosc pozycjonowania wobcc docelowego odbiorcy musi

zostac zweryfikowana. Istotn ym dla efektywnosc i proponowanych zaiec nie jest ich

ilosc, lecz jakosc i ich korelacja z rzeczywistymi pot rzebarni mieszkancow. Istotne

znaezenic bedzie mialo wybranie i wypromowanie jed ynie kilku wiodacych wydarzen

pozwalaj acych na rozpoczecie budowania swiadomosc i i pozycji .anarki" CKM

w kontckscie lokalnym, przestrzeni miasta. a bye moze z biegiern czasu i regionu,

y' Proponowana obccnic przez Ce ntrum Kult ury Mlodych mieszkancom oferta

kulturalna wymaga obiektywncgo, skrupulatncgo i bardzo pro fesjonalnego, opartego

na analizic za potrzcbowania i e fektywnosc i. przegladu, Nicodzownym clementern

tego dzial ania musi bye diagnoza potrzeb mieszkancow, przeprowadzona wspolnie

z uczelnia wyzsza, np. Uniwc rsytetem l.odzkirn , kt6ry posiada doswi adczeni e,
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narzedzia i profesjonalna oraz doswiadczona w przedmiotowyrn zakrcsie kadre, dajac
jednoczesnie gwarancje profesjonalnego oprucowania zehrnnego materialu.

,/ Na podstawie przeprowadzonego przcgladu i diagno zy obeenie propo nowancj oferty

kulturalnej zostanie przeprowad zona analiza jej efektywnosc i i adekwatnosci
w stosunku do uzyskanyeh parametrow. W wyniku ezcgo nastapi ewentualne
odswiezenie propozyeji aktualni e znajdujacych sie w ofercie lub stworzenie nowych,
adekwatnyeh do oczekiwan i potrzeb rnieszkancow, produktow : zajec, eventow,
wystaw, festiwali , itp.

,/ Wydarzenia z kilkudziesiecioletnia tradycja sq niewatp liwa baza do rozwijania oferty

kulturalnej Centrum Kultury Mlodyeh. Mi~dzynarodowe Konfrontacj e T eatra lne,
a w ieh ramaeh Ogolnopolskie Konfront aejc Teatrow Mlodziezowych. realizowane
w ramaeh projektu "Wi~eej niz teatr' Miasta Lodzi, ezy tez Miedzyn uredowe
Wa rsztaty Folklorystyczne oraz Kobiety Niczwykle (Plehiseyt Kobiety Niezwykle

i Rycerz Bialej Wstllzki) nieodlacznie utozsarniane sq z CKM. Bieg ezasu wymusza
koniecznosc odswiezenia formy ieh reali zacji . Atrakcyjnosc przekazu, dostepnosc
i efektowna oprawa zachecajaca do uezestnietwa w tyeh wydarzeniaeh pozwola na
ugruntowanie ieh pozyeji na kulturalncj maple Lodzi i regionu .

,/ Og61nop olski e Konfro ntacje Tea tr6w Mlodzie:iowych (projekt "Wi~eej niz teatr"

Miasta Lodzi) realizowane w Centrum Kullury Mlodyeh mega stanowic fundament
wspolpracy miedzy instytuejami kultury w ramach oferty skierowanej do mlodyeh
ludzi, w tym w nowyeh projektach, np. z Halu ckim Osrodkiem Kultu ry
(np. Przeglad Teatrow Dzieeieeyeh i Mlodziczowyeh DZIATWA; Festiwal Teatrow

Przedszko lnyeh im. Henryka Ryla) oraz Osrodkiem Kultury "Goma" w ramaeh
stalyeh zajec teatralnyeh oraz edukacji muzyezncj .

,/ Konieeznym i niezbednyrn aspektern funkejon owania w podstawowyeh obszaraeh

aktywnosci Centrum Kultury Mlodyeh j est wspolpraca z Miejskll Radll Senior6w

oraz Mlodzie:iowll RadII Miasta.
,/ Zes p61 Piesn ] i Tanca ,,1~6d:i" funkejonuj qey w Centrum Kullury Mlodyeh pozostaje

"w ukryciu", Potenejal zespolu i nazwy nalezy koniecznie wykorzystac w pierwszcj
kolejnosci w ramaeh formuly "I)ni Lodz!" - zespol 0 tej nazwie musi stac sie

nieodzownym i atrakeyjnym elemcntem wydarzenia 0 tej nazwie. W roku 2023
Zespol Piesni i Tanca .Lodz' bcdzie obchod zil 40 rocznice powstania i dzialalnosci
tworczej . Stanowic to bedzie niewatpliw y asumpt do rozwoju aktywnosci i podjecia
nowyeh wyzwan w obszarze kultury.

,/ Korzystanie z pornieszczen wynajmow anyeh od spoldz ielni mieszkaniowej , jak
rowniez polozenie czesci z nieh na pietrze - w siedzibie glownej i Klubie .Dabrowa"
- stanowi istotna bariere architektoniczna w powszeehnym dostepie do oferty zajec
Centrum Kultury Mlodyeh. Budowanie pozyeji CKM w Lodzi i w regionie, wymagac
bedzie podjecia dzialan w nowyeh lokalizaejaeh.

,/ Poszukiwanie nowej lokalizaej i, na poczatek dla czesc i aktywnosci Centrum Kultury
Mlodych, musi bye zwiazane z zapewnieniem dostepu do sali teatralnej , otwartcgo
terenu wokol tej lokalizaej i z przeznaezeniem na projekty plenerowc oraz latwyrn
i bezpiecznym dostepern do nicj dla potcnejalnyeh klientow CKM. Muszq one
zapewnic poszerzenie obszaru oddzialywania CKM w kontekscie tcrytorialnym



i populaeyjnym . Musza one dawac gwarancje inkluzyjnosci dostepu do instytucji jako

eentrum aktywnosci lokaln ej. Dostrzegam koniecznosc wyjscia z dzia laniami

animaeyjnymi i edukacja kulturalna do mieszkancow Miasta i traktuje to dzialan ie

jako priorytetowe.

./ Nowa lokal izacja musi rozwiazac rowni ez podstawowy prob lem z ealkowi tym

brakiem dostepu do ofert y Centrum Kultury Mlodyeh dla oseb niepelnosprawnych

- jest to w tyeh oko licznosciach dzialanie priorytetowe, wymuszajace wrecz

poszerzenie dzialalnosci CKM 0 nowa lokaliza cje.

./ Klub " Dljbrowa" obchodzil w 20 18 roku swoje 45 lecie dz ia talnosci. Nalezy

podkreslic wzorowa wspolprace z Radq Osiedla, wykonane inwestycje podnoszace

estetyke i komfort funkcjo nowania Klubu. Kwestia do rozwiazania pozostuja

miaz rnaty gastronomiezno - kanalizacyjne . Stud koniecznosc zaku pu uzdatniaezy

i filtrow powietrza , a w najlepszym przypadku klimatyzatorow laczacych wszystkie te

funkeje.
./ lstotnym zalozeniern instytueji kultury .aicza cej sie", jaka powinno bye Centrum

Kultury Mlodyeh jest korzystani e z najlepszyeh doswiadczen, rozwiazan i innowaeji .

Zasada benehmarkingu pozwala na korzystan ie z cudzyeh doswiadczen, nie dop uszeza

do powielania blednych rozwiazan, wywolujc cfekt doswiadczenia oraz pozwala na

skorzys tanie 1. wiedzy wniosk6w innyeh podm iot6w dzialajqcych

w analogieznym obszarze.

./ Prowadzac dzialalnosc w obszarze kultury istotnym elementem budowania .m arki"
instytueji kultury jest sledze nic loso\\' najzdolniejszych uczestnikow, laureatow

konkursow i stworzenie na podstawie ieh karier bazy dany - tzw. dobryeh prakt yk,

pokazujqcych rnotywujace aspckty i przyklad y funkejonowania i aktywnosci

w obszaraeh kultury realizowanyeh w Centrum Kultury Mlodye h.

./ Dzialania 0 eharakterze promoeyjnym musza bazowac na fan pageach 0 duzyrn

zasiegu oddzialywania, takich jak " lAld;i pelna kultury" czy .,Lodz jest kultura" ,
Nieznane. aczkolwiek w mojej ocenie niezwykle atrakcyjne promocyj nie, sa

rnozliwosci wspolpracy z bloggerami . influencerami ezy youtuberami. ktoryc h

Centrum Kultury Mlodyeh moze pozyskac do wspolpracy na festiwalu "See Bloggers

Lodz" .

./ Aktywnoscia wyrnagajaca zdecydowanej poprawy sa kontakty z miast ami

partnerskimi Lodzi . Ta forma prczentacji i promoeji osiagniec kulturalnyeh

niewatp liwie podnosi prestiz Miasta, twor zy obszary wspolnej aktywnosci oraz

budowania wspolnoty doswiadczen i wzajemnie bliskiej tozsamosci .

./ Nazwa "Centrum Kultury Mlodych" majac na uwadze ce lc Polityki Rozwoj u Kultury
2020+ dla Miasta Lodzi musi zmienic nazwe. Chcac zachowac skro t CKM rnoze to

bye nazwa "Centrum Kultury Mieszkancow".
./ CKM rnoze realizowac nastepuj qce cele wskazane w Polityee Rozwoju Kultury 2020+

dla Miasta Lodzi :
- ksztaltowanie i rozwijanie kompctcneji kulturowyeh mieszkancow poprzez

edukacje kulturalna (teatralna; muzyczna; taneczna; filmowa)

- rozwijanie poza instytuejona lnej dzia lalnosci kulturalnej (partnerstwo z podm iotami

Zewnetrznymi: wydawnictwa edukacyjne );



- poprawa dostepnosc i, roznorodnosc i i innowacyjnosci oferty kulturaln ej

(wolontariat; NGO ' sy; nowe kanaly komunikaeyjne);

- otwarcie instytucj i na otoczenie spoleczne (wo lontariat, pikniki, happeningi,

influencerzy);

- pro fesjonali zacja (szko lenia, warsztaty, wspolpraca miedzynarodowa),

,( Skutkiem przyjetych do real izacj i ce low Pol ityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta

Lodzi, CKM powinien podjac nasrepujace z przy pisanych tym ce lom dzialan :

- wspierani e spontanicznej ak tywnosci kult uralnej mieszkancow (amatorski ruch

teatraln y; zaiecia kierunkowe; pikniki);

- aktyw izacja srodowis ka akademiek iego na rzecz spolecznosci lokalnej

(wsp6lpraca rnerytoryczna: wolontar iat we wspolpracy z NCK) ;

- dystrybu cja malyeh grat6w na rea lizacje wydarzen 0 charakterze lokalnym

(inicjatywy lokalne mieszkancow);

- pozyskiwanie i udostepnianie lokal i miejskich do reali zacji innowacyjn ych

przedsiewziec kulturalnyeh (szkoly, dorn y dziecka, teatry; biblioteki , osrodki

sztuki);

- podnoszeni e kompetencji kadry kultury (szczeg6 lnie w obsza rze animacji

spoleczno - kulturalnej) ; (projekty edukacyjne: ochrona srodowiska; wspolpraca

miedzynarodowa; szkolenia; wars ztat y)

,( CKM mote realizowac nastepujace cc le wskazane w Stralegii Zintegrowanego

Rozwoju Lodzi 2020+. konkretnie w filarze Spoleczenstwo i Kultura. Lodz aktywna,

uczaca sie i tw6rcza:

- zbudowanie wysoki ej j akosc i kapitalu spolecznego oraz partycypacji

obywatelskiej lodzian (ini cjatywy lokalne rnieszkancow);

- zwiekszenie uczestni ctwa rnieszkancow w kulturze dzieki cfekt ywnernu

wykorzystaniu potencj alu kultu ralnego i kreatywnego Lodzi (zajecia edukacyj ne;

udzial w imprezach oko licznosc iowych: przeciwdzialanie wykluczeniu

spolecznernu. wsp6lprnca z Radam i Os ied li) .

,( Skutkiern przyjetych do real izacj i ce low wskazanych w Strategii Zintegrowanego

Rozwoju Lodzi 2020+. w fila rze Spoleczenstwo i Kultura. L6dz aktywna, uczqca sie

i tworcza. CKM powinien podjac nastepujqce z przypisanych tym celo m dzialan :

- wsparcie dzialan sluzacych edukacj i oraz wlaczeniu spolecznemu. a takze

akt ywi zacji os6b niepelnosprawnych (warsztaty integracyjne: wsp61ne plasowane

projekt y, pikniki);

- upowszechnicnic dostepu do kultury i dzialan kulturotworczych, w celu

z..viekszcnia uczestni ctwa micszkan cow w kulturze. w oparciu 0 lepszc

wykorzystanie potencjalu kultu rowego Miasta (wzmacnianie amators kiego ruchu

artystycznego, happeningi, warsztaty integracyjne, wsp61praca z Radami Osiedli);

- wspierani c ksztalcenia na rzccz edukacj i obywatclskiej i kulturalncj (wsp61praca

z Mlodziezowa Rada Miasta i Miejska Rada Seniorow);

- rewitalizacja spolccz na powiazana z wyrownywanicm sza ns najmlodszych

lodzian powiazana z kulturowq aktywizacj a pokolenia 60+ (wspolne projekty i

programy reulizowane we wspolpracy z organizacjam i pozarzadowyrni; couching;

mentoring; projekty reali zowane w ram ach Miej skicgo Programu Przeciwdzialania



Narkomanii i Miejskicgo Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w

Alkoholowych )

,/ CKM rnoze realizowac nastepujqce cclc wskazane w Programie wsparcia i rozwoju
edukacji kulturalnej w Lodzi:

- budowanie i rozwijanie kapitalu kulturowcgo oraz SPOICC7J1ego (zajecia

muzyczne; zajecia tcatralne; grupy edukatorow - wolontariuszy);

- edukacje estetyczna i poprzez sztuke w celu swiadomego i krytycznego jej

odbioru (kluby dyskusyjne; debary; dyskusje z kultura; patrz i zobacz);

- budowanie tozsamosci lodzian w oparciu 0 wielokulturowosc (male historic;

wspolpraca miedzynarodowa: wsp61praca z instytucjami panstw obcych w Polsce;
wspolpraca z NOD' sami)

- upowszechnianie kultury i popularyzacje wysokiej jakosci ofert edukacyjnych

(happcningi; .szybkic akcje" we wspolpracy z NOD' sami) .

,/ Skutkiem przyjetych do realizacji celow wska zanych w Programie wsparcia i rozwoju

edukacji kulturalnej w Lodzi , CKM powinicn podjac nastepujace z przypisanych tym

celom dzialan:

- edukacja kulturalna dla przed stawicieli kazdej katcgorii wiekowej lodzian

(Dyskusyjny Klub Filmowy; edukacja relaeji interpersonalnych; warsztaty

taneczne; warsztaty farnilijne) ;

- korelacja, koordynacja, kooperacja pomiedzy placowkami edukacyjnymi,

instytucjami spoleczno - kulturalnyrni , organizacjami pozarzadowymi, artystami

i niezaleznymi animatorami (platforrna kultury; wspolpraca instytucjonalna

potwierdzona porozumieniami i umowami ; wspolpraca z Radami Osiedli):

- oferta udzialu w szkoleniach, wizytach studyj nych, tak we wsp61pracy z UML,

jak z instytucjami i podmiotami zewnetrznym i (Wydzial Kultury UML; szkolenia

w NCK; szkolenia w MKiDN, wizyty studyjne w partnerskich instytucjach i

podrniotach);

- rozw6j kulturowcgo i kreatywnego kapitalu generujacego atrakcyjnosc Miasta

jako miejsca zamieszkania din nowych mieszkancow (happeningi, komunikacja

spo/eczna przez internet; lokalnc animacje w udzialcm wolontariuszy i NOD'
sow),

W najblizszych pieciu latach zak/adam podjecie nastepujacych dzialan wyznaczajacych,

kierunkujacych i poszerzajacych dzialania merytorycznc CKM :

;r. utworzenie Centrum AnimatorOw jako jednej z form dzialania dzia/u arumacji
spo/eczno - kulturalnej , do kt6rego g/6wnych zadan nalezec bedzie:

• pozyskiwanie lokalnych animator6w spoleczno - kulturalnych;
• wyznaczcnie stratcgicznych kierunkow kluczowych dzialan;
• zorganizowanie zaplecza dla wspolpracy lokalnych animatorow;
• szkolenie i wspicranie dzialan lokalnych animatorow;
• zapewnienie sprawnej i efektywncj komunikacji oraz koordynacji prac

lokalnych anirnatorow;
• mcrytoryczne wsparcic w obszarze diagnozowania potrzeb polaczone

z kreowaniem narzedzi i form wsp61pracy zc srodowiskiern lokalnym;

6

Mlil Sik



• zabezpieczenie potrzeh tcchn icznych. organizacyjnych i informacyjnyeh
lokalnych ani rnatorow;

• zinstytuejo nalizowanie funkcjo nowania animator6w poprzez wp rowadzenie
certyfi kowania praktyk d la animatorow:

• wprowadzenie wolontariuszy i wolontariatu do dzialan CKM w oparciu
o program Narodowego Centrum Kultury ,.Kadra w kulturze: Wolontariat
w kulturze" ;

• wsp6/praca z innymi instytucjarni kuhury dz ia/ajqeymi na terenie Miasta;
• tworzenie oferty imprez, wydarzen. cventow, happcning6w usprawniajacych

i podnoszacych efektywnosc komunikacji spo/eeznej w malyeh srodowiskac h
lokalnych i je integrujacych - male granty dla spolecznosc i lokalnych na
dzialania animacyjne:

;. Podjecie wsp6lpracy z uezelniami wyzszymi w zakresie pozysk iwan ia student6w jako
lokaln ych animator6w spoleczno - kulturalnych oraz ich szkolenia i wspierania
merytorycznego. Uruehomienie projektu praktyk. rown iez w oparc iu 0 program
Narodowego Centrum Kuhury - "Praktykllj w Kulturze".

;. Podjecie wsp61praey z lokalnymi mediami , tak w zakres ie warsztatowym. jak
i optyma lnego, efektywnego dohoru metod, form i srodkow kornunikacji ze
spo lecznosc ia lokalna (Fabryka Kreatywnosci). W jej ramaeh dwa razy w roku
przewiduje wizyty studyjne wylacznie dla dziennikarzy medi6w lokalnych, kt6rym
zos tan ie przedstawiony zakres rcalizowanych dzialan, podjete inicjatywy oraz
perspektywy rozwoj u.

;;.. Wlacznie na zasadach wsp61praey do praey w Ce nlrum Animator6w organizacj i
pozarzadowych dzialajacych w obszarze kuliury i edukacj i - np. Fundacja Normalne
Miasto " Fenomen", Fundacja " J)zia lan ia", Ed uKA BE Fundacja Kreatywnych
Rozwiazan, itp,

;. Podjecie wsp6/pracy z organizacjami, stowarzyszen iam i, fundacjarni dz ialajacyrni
w obszarze podnoszenia swiadomosci, odpowiedzialnosci i bezpieczenstwa mlodych
ludzi - np. Akade rnia Auto Swiata AutoAsertywni; I'ONTON Grupa Edukatorow
Seksua lnych przy Fcderaeji na rzec z Kohiet i I'lanowania Rodziny; EduKABE
Fundacja Kreatywnyeh Rozwiljzan; SPUN K.

;. Rozwiniecie wsp6lpracy w zakres ie ksztaltowan ia umiejemosci i rozwij ania
kompctcncj i z instytucja mi funkcjonujacymi w Lodz i (Politechnika Lodz ka,
Uniwersytet Lodzki, WUP/P UP. szkoly ponadpodstawowc, Obserwatorium Rynku
Pracy, LCW, Pailstwowa Szkola Muzyczna I stopnia im. A. Tansrnana, Lodzkie
Centrum Doskonalen ia Nauczycicli i Ksztalccnia Prakt ycznego, wydawni ctwa
oswiatowe)

;. Dostosowan ie oferty zajec edukacyjnych realizowanyc h przez CKM do grup
odbiorcow:

• seniorow,
• osob czynnych zawodowo,
• dzieci
• niepclnosp rawnych
• rnlodziezy (w tym rowniez pelno letniej).

;;.. Wo lontariat musi stac sit; rowniez jednym z filarow prowadzonych dzialan - tak
miejski ( w tym wolontariat Senior6w). regio nalny, jak i zagraniczny. Wsp6/p raca
z wolontari uszami dywersyfikuje potencjal ludzki w Ce ntrum Kultury Mlodych.



Wolontariat stwarza rnozliwosci zdec ydowanie cfcktywn iejszego. rowniez pod
wzgledem przekazu informacyjno - medialncgo. realizowania zadan oraz pozwala
pracownikom instytucj i kultury na dostrzezenie dobrze znanych zagadnien z zupelnie
innej strony. Moze rown iez ograniczyc ich rutynowe podejscie do dzialan
wykonywanych od lat.

... Organizacja i zaciesnienie wsp61pracy w zakres ie dzialan edukacyjnych
i animacyjnych poza sie dziblj Ce ntrum Kultu ry Mlod ych, w szczegolnosci w innych
lokalach miejskich (np . placowkl C1swiatowe i wyehowawcze: przed szkol a, szkoly
podstawowe, szkoly ponadpodstawowe, sw ietlice, dom y dziecka; instytuc je kultu ry:
teatry, biblioteki, osrodku kultu ry, os rodki sztuki) oraz instytucjach/ podmiotach
dzialajacych na terenie Miasta - Radio L6M . TV I' 3 L6df, Centrum Dialogu, Ogrod
Botani czny, ZOO, obickty sportowe, LSSE. innowacyjne sta rt-up')' (np . Digital
T eammates z Lodzi) - oraz sezonowo w przestrzeniach otwartych , rown iez we
wsp6/pracy z wyzej wymienionymi .

... Koncentracja na realizacji cykliczn ych wydarzen kulturalnych CKM - dwa lub trzy
w skali roku - budowanic ich pozycj i i marki na loka lnym rynku kultury (np .
Ogelnopotski e Konfrontacje Tea t rnw M lodzie:iowych; Mi,:dzynarodowe
Warsztaty Folklorystyczne; Ko biety Niezwykle).

Proponowane dzialan ia sluzace pm:yskiwa niu PrLC'L instytuc je zew ne t rLnyc h srodkow

finan sowych na dzial anie mery toryczn e i/luh inwestycje.

Gospodarka finansami instytucji bedzie sie odbywala w oparc iu 0 za lozenie. mowiace, ze

instytuc]e kultury powinny wykazywac sie daleko idaca dbaloscia 0 wydawanie srodkow

miejskich .

Budzet instytucji kultury zabezpiecza najwazniejsze jej clementame potrzeby. Majac na

uwad ze konieczny rozw6j i ekspansje w nowych obsza rach dzialalnosci konieczne bedzie

pozyskiwanie linansowania ze srodkow zewnetrznych. W ramach rea lizacj i tego postu latu

znaczny akcent zostanie postawi ony na pozyski wan ic funduszy zewne trznyc h. ze

szczeg61nym uwzglednieniem takich zrodel jak:

• dotacje Narodowego Centrum Kultury (w rama ch kolejnych edycji program6w: Dom
Kultury +; Bardzo Mloda Kultura: Etnol'olska ; Kultura Interwencje: Ojczyst y - dodaj
do ulubi onych: I'olsko - ukra inska wymiana mlod ziezy)

• dotacje Mini sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowcgo (np .: programy ministra :
wydarzenia artystyczne dla dzieci i rnlodziezy: infrastruktura kultury; infrastruktura
dom6w kultu ry: rozw6j scktorow kreatywn ych; srodki eu ro pe jskie: Program
Operacyjny Kultura i Srodowisko; Program Kreatywna Europa).

• dotacje UE w ramach programu Kreat ywna Europa.
• dotacj e w rarnach Regionalnego I'rogramu Operacyjnego Wojew6dztwa Lodzkiego,

na dzialania zwiazane z moderniza ej q infrastruktu ry kultury.

W ce lu zwiekszenia szans na uzyskanie dofinansowania oraz lepszego gospodarowania
pozyskan ymi srodkami w instytucji zostanie wdrozony sys tem zarzadzan ia projektami .

Ponadto koniecznym jest rozpoczecic wspolpracy z lokalnymi przedsiebiorcarni w celu

rozwoju mecenatu, rozumianego jako wsp ieran ie okreslonych projekt6w lub ca losci dziatan

instytucji. Uzupelnieniem tego bedzie cro wdfunding. tj . budowanie spolecznosci angazujacej



sie we wspieranie fina nsowe wybranych projektow w zamian 12 uczestniczeni e w nich na

specjalnych warunkach.

Podejmowane przez CKM dzialania 0 charakterze animacyj nym powinny doprowadzic do

wylonienia w przestrzeni spolecznej naturalnych partnerow, takich jak:

• organizacje pozarzadowe dzlalaj acc w obszarze kultury,

• organizacje pozarzadowe dz lalaj ace w obszarze ed ukacyj nym,

• placowki oswiatowe.

• wo lontariuszy (rowniez w ramach programu .•Kadry Ku ltury" Narodowego Ce ntrum
Kultury w projekcie .Praktykuj w kulturze") ,

Budowanie s ieci partnerskiego ws pa rcia w oparciu 0 podpisywane poroz umie nia
umowy z zewnetrznyrni partnerami pozwoli na wspolne pozyskiwanie srodkow

zewnetrznych w ramac h komplementamych projektow zdecydowanie bardziej komplcksowo
odpowiadajacych potrzebom zroznicowanych odbiorcow.

Inicjowanic w tym zakresic wspolnych projektow powinno przyniesc efekt w postaci

pozyskiwan ia s rodkow ze wne trznych na dzialania mcrytorycznc i inwestycje w zaplecze

techniczne, co jest rowni ez uwarunkowane rozpoczeciem dzialaln osci we wlasnyc h lokalach .

Pozyskiwanie srodkow na duze dzialania inwcstycyjne uwarunkowane jest przede

wszystkim rozwiazan iern probl emII funkcjonowania we wlasnym lokalu, bedzie to tworzylo

cfe kt synergii dla dotychczasowych dzialan i lokal izacji w jakich dziala CKM.

Proponowane dzialania komunikac\'jno - promocyjne.

Obec nie Centrum Kultury Mlodych wykorzystuje w podstawowyrn zak res ie

mozl iwosci prom ocj i swojej dzialalnosci w internecic, w tym takze z wykorzystaniem porta li

spolecznosc iowych z uwzgledni en iem wzmocnienia i swiadornej prom ocj i ..marki" Ce ntru m

Kultury Mlod ych na fan page' ach ,,1,Odz pelna kultu ry" oraz "l-!ldZ jest kultura" , Wydaje

sie , ze ten kanal promocj i powi nien bye bardzo mocno rozwijany i wy korzystywany

w szerszym i bardzicj profesjonalnym zakresic. Jcdna z tyc h mozliwosci bedzie wsp6lpraca

z youtuberam i, intluenceram i i bloggcrami z Lodzi. Okazja do pozyskani a ich rnozli wosci

kreowani a wizc runku i ' rnarki" CKM byl i jest festiwal "See Hluggers Lodz" .
Benchmarking stworzy koniecznosc powolania do zycia wsp6lnej platformy

doswiadczen . Jej zasoby stanowilyby zrodlo wiedzy, inspiracji oraz konstruktywnej zadumy

dla wszystkich pod rniotow i ludzi kult ury . Bye mozc skutkie m funkcjonowan ia tej platfo rmy

bedzie mozliwa rowniez wsp61na polityka promocyjna miejskich insty tucji kultury.

Podo bnie jak kazd e med ium i kanal kom unikacji, kazdy z nich osobno nie zapewnia

skuteczncgo dostepu do wszystkich potencjaln ych odbiorcow, W dalszym zak rcsie wy magajq

rozwoj u i intensyfikacj i dz ialania S11l7.1jCe bezposred niemu do tarci u do mieszkancow,

ze szczeg61nym uwzglednieniem znanych mieszkancorn miejsc codziennej aktywnosci

placowek edukacyj nyc h, placowek sluzby zdrowia. przy wsparciu Iokalnych lider6w opinii.

Do naj trudniejszych zadan nalezec bedzie dotarcie z dzialaniami komunikacyjno 

promocyj nymi do osob aktywnych zawodowo. Poza dzialaniami pos rednirni (poprzez kanaly

informacyj ne skierowane do dzieci lub do seniorow i wykorzystanie tych grup adresatow jako

pos rednikow w przekazaniu informacj i) konicczne bcdzie opracowanic skutccznej po lityki

prom ocyjno - informacyjnej . Jej zaplanowanie i rcalizacja wyrnagac beda tra fnej diagnozy



potrzeb i rnozliwosci komunikaeyjnyeh tej wyrnagajacej grupy odbiorcow, Konieczn ym

bedzie wykorzystanie w tych celach mobilnych ap likaeji i kornunikatorow internetowych
w rodzaj u: Snapchar, WhatsApp. SHARE it. czy tez jakiegokolwiek innego, ktory pojawi

sie na rynku komunikacj i mobilnej . Nalezy pamietac rown iez 0 sprawdzo nym Messengcr ' ze.

Planowane dzia/ania promocyjne maja charak ter informacyjno - wzrnacni ajacy:

• zwie kszenie wiedzy dotychczasowy ch odbiorcow 0 ofercie Centrum Kultu ry

Mlodych:

• pozyskanie nowych odbiorcow:

• budowanie pozytywnego w odbiorze stosunku adresatow dzialan prornocyjnych do
Centrum Kultury M/odych jako instytucji kultury;

• budowanie .marki" Centrum Kultury Mlodyc h i tworzenie lojaln osci wobcc niej .

Plan promocyjny Centrum Kultury Mlodych uwzglednia nasiepujace grupy odbiorcow:
• indywidualnych: seniorow, osob czy nnych zawodowo, dzieci,

niepelnosprawnych. mlodziezy (w tyrn rowniez pclno letniej).
• lnstytucjonalnych: podrnio ty funkcjonujqee na terenie Miasta , w kolcjnym

elapie w regionie oraz w miastach partnerskich, ktore moga korzystac.

wspolpracowac czy tez rozwijac sie wspo lnic z Centrum kultury Mlodych .

Rozwiazan ia przyciagajace uwage. zaciekawienie, docieraj qce bezposrednio do

odbiorc6w to wsze lkiego rodzaju hap penin gi. pcrformace'c. uliczne wystepy zespol6w

teatralnych, koncerty ezy tez warsztaty na swiezym powietrzu. Spelniaja one role;

jednoczesnie promocyjna, irnegrujaca i edu kujaca , Skutecznosc tych form prom oeji i reklamy

jest zdecydowanie wieksza, gdy maja miejsce w ramae h wiekszych imprez czy program ow,

takich jak, np.: Swic;to Lodzi/ Urodziny Miasta luh sa czescia imprez przygotowywanych

przez LOdzkie Centrum WydarLen . LCW powstalo z rnysla 0 wszystkich, kt6rzy chca

ciekawie spedzac czas w miescie. Dysponuje autonomicznym budzetem i rnoze zlecac

podwykonawstwo istotnych czesci zaplanowanych eve ntow. Scisla, sformalizowana,

wsp6/praca z LCW dawalaby mozliwosci za istnienia w przestrzeni Mias ta oraz pozwolilaby

na prom ocje poprzez uczcstniczenie Centrum Kultury Mlodych w najwazniejszych

i najwiekszych imprezach kultu ralnyeh l.odzi. np.: Songwriter; Urbanator Days. Soundedit.

Wszystkie wskazane dzialania beda mialy na cc lu:

• ujednoliceni e identyfikaeji wizualnej Centrum Kultu ry Mlodych (wzo ry materia/ow
reklamowyeh i prornocyjnych. druk i, symbole, typografie, szy ldy, neon y, wizytowki,

itp.)

• wspolprace z mediami (lokalne, ogo lnopolskie, miedzy narodowe)

• wzmocn ienie efektywnosc i przekazu inteme towego - fan page'e, strona www.•

witryna foB, aplikaeja mob ilna, influencerzy, bloggerzy, yo utuberzy.

• integracje pop rzez imprezy plenerowe: happ eningi, uliezne wystepy teatrow, pikniki ,
dni otwarte.

• scisla i obop61nie atrakcyjna wspolprace z podmiotami instytucjonalnyrni: wizyty,
warsztaty, zajecia tematyczne, pokazy.
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Harmonogram dzialati merytorycznych na lata 2019 - 2024.

Rok

2019

2020

202 1

Planowane dzialania merytoryczne

Przeprowadzenie wery fikacji oferty Centrum Kultu ry Mlodyc h:

./ pod wzgledem jakosciowym

./ pod wzgledern skali oddzial ywa nia

./ pod wzgledern ilosciowym

./ pod wzgledern organizacyjnyc h

./ pod wzgledern afi liacyjnym

Zbadanie, zapoznanie sie, wery fikacja kompetcncji pracownik6w Centrum Kultury

Mlodych.

Okreslenie hierarchii dzialan Centrum Kultury Mlodyc h w oparciu 0 wydarzenia.

projekty, wiodace i najis totnicjszc prograrny dla dalszcgo modelowania profilu

dzia lalnosci kulturalnej Centrum Kultury Mlodych.

Stworzenie propozycji zmodyfi kowa ncgo kalcndarza na kolejny 2020 rok.

Zaplanowanie zmodyfikowanych kosztow i uwzgledn ienie ich w plani e finansowym

na kolejny rok.

Przepro wadzenie diagnozy potrzeb mieszkancow, np. we wsp6lpracy

z Uniwersytetem L6dzkim

Zainicjowanie spotkati Dyrektorow dom ow kultury i osrodkow sztuki,

Poszuki wanic nowej lokalizacj i dla czesci aktywnosci Centrum Kultu ry Mlodych

zapcwniajacej efckt synergii w zakresie interakcji kulturalnej z mieszkaticami Lodzi,

zapewruajacej mozliwosci pelnego wykorzystania nowych I nowoczcsnych

technologii.
Poszukiwanie partnerow w obszarze kultury i edukacj i, zawieranie partnerstw.

Zmiana struktury organizacyjnej Centrum Kultury Mlodych.

Aplik owani e 0 srodki zewnetrze na dzialalnosc spoleczno - edukacyj no - kulturalna

- implementacja dw6ch nowych rozwiazan w zakresie organizacyjno 

merytorycznym (nowe wydarzcnie + nowy konkurs).

Praca nad promocja i nowym wizerunkiem Centrum Kultu ry Mlodych.

Wypracowanie modelu organi zacyjnego i finansowego przeksztalcenia Centrum

Kultu ry Mlodych w Centrum Aktywno sci Lokalnej. Opracowanie szczegolowego

harmonogramu dzialan,

Ewaluacja wdrazanych rozwiazan - piknik z mieszkancami ,

Zaadaptowa nie i zorganizowanie pierwszych dzialan w nowej lokalizacj i Centrum

Kultury Mlodych.

Rozbudowanie odswiezonej ofe rty programowej w scis lej wsp61pracy z partnerurni.

Powolanie do zycia Centrum Aktywnosci Lokalncj .

Pozyskanie pierwszych lokalnych animator6w spolcczno - kultu ralnych .
Podjecie wspolpracy z ucze lniami wyzszymi w zakresie podjecia wsp6 lpracy ze

studentami jako lokalnymi anirnatorami SpolcC7110 - kulturalnymi.

Zorganizowanie szkolen I wsparc ra mcrytorycznego dla animator6w
i podejmowanych przez nich dzialan,

Zainicjowanie pierwszych dzialan animacyj nych sluzacyc h rozpoznawaniu potrzeb



spolecznosc i lokalnych i udraznianiu komunikacj i lokalnej .
Ewaluacja wdrazanych rozwiazan - piknik z mieszkancami,

Stworzenie Centrum Inicjatyw Lokalnych - mec hanizm u wspierajacego inicjatywy
mieszkancow,

Podjecie wspolpracy z NGO' sami w zakres ie ekspansj i meehanizm6w
wspierajacych inicjatywy mieszkancow jako Centrum Inicjatyw Lokalnych .

2022
Rozw6j dzialan Centrum Aktywnosci Lokalnej .

Nawiazanie wspotpracy miedzynarodowej z instytucja kultury miasta partn erskiego

Lod zi.
Ewaluacja wdrazanych rozwiazan - piknik z mieszkancami . Badanie opinii przy

pornocy nowoezesnych technologi i
. .

dedykowane- mnowacyjne rozwiazama

Centrum Kultu ry Mlodych - wspol praca z Politechnika Lodzka i star up ' ami.

Doskonalenie efektywnosci i jakosci dzialania Centrum Aktywnosci Lokalnej

i Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Umacnianie pozycji marki Centrum Kultu ry Mlodyc h na 16dzkim rynku kultury.

Realizacja miedzynarodowcgo projektu kultury we wspolpracy z instytucja kultury

2023 miasta partnerskiego Lodzi ,

Jubileusz 40 - leeia Zespolu Piesn i i Tanca .Lodz" - zorgan izowanie wystawy,

uroczystego koncertu i tourn ee.

Ewaluacja wdrazan ych rozwiazan - piknik z mieszkancarni . Badanie opinii przy

pomocy nowoczesnych technologii.

Ewolucja dzialan, program6w I projekt6w realizowanych w Centrum Kultury
Mlodych w kierunku ich adaptacji do wyzwan wspolczcsnego swiata, zmieniajacych

2024 sie oczekiwari rnieszkancow oraz rosnacyc h mozliwosci Centrum Kultury Mlodyeh.

Ewaluacja wdrazanych rozwiazan - piknik z mieszkancami . Badanie opinii przy

pomocy nowoczesnych technologii.



Koncepeja urganizacyjnu dziafalnosci Centrum Kultury Mlodyc h

Proponowana koncepcja organizacyjna j est konsekwencjq autorskiego programu

meryto rycznego, Pierwszym oczywistym krokicm W obszarze organizacyjno - kadrowym

bedzie przean alizowanie efektywnosci wykorzystania zasob6w na infrastrukture

i adrnini stracje.

Planowane zmiany organi zacyjnc poprzedzic musi zbadanie kompetencji

pracownik6w. Konieczne bedzie zaplanowanie rozwoj u zcspolu i ukierunkowanic

rozwijanych i zdobywanych wiedzy i kompctencji. W ramach zaplanowanych dzialan

dotyczacych profesjonalizacji i rozwoju kadry Centrum Kultury Mlod ych przewiduje

korzystanic kierowanie praeownik6w na szkolcnia. spotkania ezy wizyt y studyj ne w ramach

program6w Narodowego Centrum Kultu ry:

• program .Kadra Kultury" projekty: .Kultura bez wyjatku " , .Zarzadzanie w kulturze",

• program .Kadra Kultu ry" projekt .Praktykuj w kultu rze".

• Program .Kadra Kultury" projekt ..Wolontariat w kulturze",

• Program .Kadra Kultury" projckt .Zapros nas do siebie!".

GI6wne kierunki zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Kultury Mlodych wynikaja

z przedstawionego autorskiego programu merytoryczncgo i w konsekwencji sluzq realizacji

jego najistotniej szych cel6w:

• rozwoju Centrum Kultury Mlodych jako Centrum Aktywnosci Lokalnej realizujacego
cele animacji spoleczno- kulturalnej skierowanej do mieszkancow dzielnicy/ Miasta.

• rozwoju Centrum Kultury Mlodych jak o Centrum Inicjatyw Lokaln ych realizujaccgo
cele animacji spoleczno- kulturalnej skierowanej do mieszkancow dzielni cy/ Miasta.

• wykorzystywanie lokali miejskich i gl6wnie lokali innych miejskich instytucji kultury
oraz plac6wek edukacyjnych do rea lizaej i innowacyjnych przedsiewziec
kulturalnych i animacyjnych Centrum Kultury Mlodych.

• utworzenie i rozw6j Centrum Animator6w - osrodka warsztatowego animator6w
spoleczno - kulturalnych.

• uproszczenie struktury organizacyj nej sluzace racjonalizacji koszt6w oraz
usprawnieniu dzialania administracj i oraz obslugi.

Dazac do osiagniecia wskazan ych celow i zrealizowania dzialania zaproponowanc

w autorskim prograrnie merytorycznym konieczne bedzie wprowadzenie zmian w strukturze

organizacyjnej Centrum Kultury Mlod ych. Zaplanowane na okres pieciu lat zmiany, wynikaja

z odejscia od struktury opartej na obecnie za rzadza nych obiektach i zastapienia jej struktura

oparta na merytoryczn ym zakresie zadan, Istotn ym aspektcm funkcjonowania instytucji

kultury jest struktura zatrudnienia oraz w iei ramach relacja liczby zatrudnionych
w administracji i obsludze do pracownik6w mcrytorycznych . Jedn ym z aspekt6w tego

skomplikowanego procesu, odbywajacego sie w czasie permanentnej zmiany, bedzie

utworzenie stanowiska wiced yrektora odpowicdzialnego za kwestie artystyczne

i programowe.



Zaplanowane zmiany zwiaza ne z ewolucyj na rnodyfikacjq funkcjonowania Centrum

Kultury Mlodyeh beda wymuszac na mn ie wn ioskowani e do organizatora 0 podnoszenie

dotacji celowej . Wplyw na to majq rowni ez sys tematyeznie podnoszona ustawowa kwota

pensji minimalnej, rosnace koszty stale i administracyjne zwiazane z funkcjonowaniem

w pomieszczeniach dzierzawionych od administraej i os iedla. Nalezy mice swiadornosc, ze

pomimo niedawnyeh podwyzek wynag rodzen w insty tucjach kultury pre sja placowa bed zie

eoraz wieksza i bed zie ona w znaczacy sposob wplywala na biezace funkejonowanie rowniez

Centrum Kul tu ry Mlodyeh.

Wszystkie te dzialania beda wspieraly pozostale szczegolowe zalozenie merytoryczne:

• prowadzenie dzialan 0 charakt erze animaeyj nym takze poza lokalami Centrum
Kultury Mlodyeh w rnozli wie szerokim obszarze dzielnicy i Miasta,

• poszuki wanie rozwiazan probl emu lokalizacj i infras truktury Centrum Kultury
Mlodych , optymalnie w zasobae h miej sk ich ,

• poszerzenie oferty intcgrujacej wszystki e gru py docclowe wskazane w koneepcji
funkejonowania Centrum Kultury Mlodyeh .

Hannonogram proponowanych zmian w strukturze organi7.acyjnej

Rok Planowanc zmiany
Potwierdzenie uporzadkowania kwestii form aln yeh w dzialalnosci Centrum Kultury

Mlodyeh .

Zmiana zapisow statutowyeh.

2019
Utworzenie stanowis ka wicedyrektora, I'owolanie wicedyrektora,

Powolanie zespolu ds. fundu szy ze wnetrznyc h - wspolpracujacego docelowo

z partnerami zewnetrzny rni.

Powolanie zes polu ds. prom ocji i nowych medi ow Centrum Kultury Mlodyeh -

wspolpracujqcego docelowo z partnerami zewnetrznymi.

Stworzenie docelowego rnodelu funkcjonowania Ce ntrum Aktywnosci Lokalnej .

Rozpoczecie wdrozcnia zaloze n Centrum Aktywnosc i Lokalnej.

Rozpoczeci e optyrnalizacji struktury zwrazane z upro szczemem struktury

2020 . . .
przygotowan iem do odej scia od struktury opartej na obeenieorgaruzacyjn ej I

zarzadzanyc h obiektach i zas tapienie jcj struktura oparta na merytorycznym zakres ie

zadan.
Profesjonalizacja kadry.

Przejscie do wypracowanej strukt ury Centrum Aktywnosci Lokalnej .

Stworzeni e docelowego modelu funkcjonowania Centrum Inicjatyw Lokalnyeh .

Rozpoczecie wdrozenia zalozen Centrum lnicjatyw Lokalnych.

2021 Uruchomienie zabezpieczenia merytoryczncgo i przestrzeni dla animatorow.

Optymalizaeja struktury zwiazana z uruchomi cni cm dzialan w nowcj lokalizaeji .

Powolanie zes polu ds. wspolpracy miedzynarodowej .

Profesjonali zacja kadry.

Przejscie do wypracowancj struktury Centrum Inicjatyw Lokalnych .

2022 Uruehomienie zabezpieczcnia mcrytoryczncgo i przestrzeni dla NGO' 56w.

Rozbudowanie struktur i za kresu wolontariatu. w tym wolontariatu seniorow,



Profesjonalizacja kadry.

Siegniecie po outsourcing wraz z postepujaca budowa zesporow opartych na

2023
merytorycznych zakresach zadan,
Weryfikacja wprowadzonych zmian organizacyj nych w latach wczesniej szych .
Profesjonalizacja kadry,

2024
Monitoring i ewa luacja dzialajacej struktury Centrum Kultury Mlodych po zmianie
na strukture oparta na merytorycznym zakresie zadan,




