
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

GMINNA JEDNOSTKA KULTURY „DWOREK NA 
DŁUGIEJ” 

OSOBA DO KONTAKTU  
(imię i nazwisko, ew. stanowisko) 

ANDRZEJ ZARĘBA 

KONTAKT  
(telefon, e-mail, www, facebook) 

784-062-126 
A.ZAREBA@DWOREK.WARKA.PL 
WWW.DWOREK.WARKA.PL 
STRONA FB 

 

MÓJ FLAGOWY PRODUKT/USŁUGA 
(mój hit, najważniejszy produkt/usługa, w 2-3 zdaniach, to co mnie wyróżnia, misja) 

„Dworek na Długiej” jest lokalnym domem kultury realizującym działania z zakresu: 
edukacji dzieci i młodzieży, animacji i aktywizacji różnorodnych środowisk, 
propagowania i upowszechniania kultury i dziedzictwa historycznego, rozwoju 
turystyki, promocji.  
 
Nasze działania cechuje pełna otwartość na współpracę z różnymi środowiskami i chęć 
budowania lepszej przyszłości Warki w partnerstwie. 
 

CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ i KOMU TO OFERUJĘ? 
(opis produktu, usługi, oferty – coś co można polecić jako konkretną ofertę dla mieszkańca 
lub turysty, kto dokładniej jest odbiorcą mojej oferty, coś co stanowi mój zasób, jakie 
działania prowadzę, czym się zajmuje moja firma/organizacja/instytucja) 

„Dworek” szczegółowo realizuje działania z zakresu: 

 edukacji dzieci i młodzieży – nauka gry na gitarze, pianinie, instrumentach w 
orkiestrze Moderato, zajęcia plastyczne, teatr dziecięcy i młodzieżowy, śpiew, 
ceramika, szachy, wykłady Wareckiej Akademii Wiedzy – poza ostatnią pozycją 
pozostałe zajęcia są częściowo odpłatne. 

 animacji – konkursy wokalne („Warka Music Show”), recytatorskie („Wareckie 
Recytacje”), plastyczne, fotograficzne, wiedzy („Nasza Historia”), współorganizacja 
konkursów małych grantów młodzieżowych „Kuźnia Aktywności”, wspieranie działań 
stypendystów LFS, kiermasze miejskie, finał WOŚP, warsztaty – oferta głównie dla 
dzieci i młodzieży. 

 propagowania i upowszechniania kultury – wystawy („Nasi Potrafią”), koncerty 
(m.in. „dWorek z Piosenką”, „Śpiewaj przy Farnej”, Warecki Klub Jazzowy, Przegląd 
Piosenki Turystycznej „spłyWarka”, „Jazz nad Pilicą”), pokazy filmowe (wspólnie z 
Kinem Orange) – oferta bezpłatna dla osób w bardzo różnym wieku. 

 upowszechniania dziedzictwa historycznego – organizacja rocznic historycznych 
(m.in. Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe, wybuch II wojny światowej, 
Bitwa pod Warką), wspieranie projektów historycznych przedstawionych w kolejnym 
punkcie. 

 działania promocyjno-turystyczne – 4 wareckie questy (www.wareckiquesting.pl), 
współpraca przy komiksach historycznych i tworzeniu ich multimedialnych wersji 
(www.oWysockim.pl, www.oKononowiczu.pl, www.oCzarnieckim.pl ), historyczny 
spacer wirtualny po Warce, płyty CD audio Moderato, Warka Music Show 1 i 2 – 
oferta dla odbiorcy zewnętrznego i wewnętrznego, oferta bezpłatna lecz ograniczona 
ze względu na ograniczone nakłady wydań. 

 
Ponadto „Dworek” oferuje zaplecze lokalowo-sprzętowe (sale, sprzęt nagłośnieniowy i 
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projekcyjny) i zasoby intelektualne (wiedza i doświadczenie pracowników). 
 

MOJE ZASOBY  
(czym mogę się podzielić, co mogę oferować w ramach współpracy, co mogę użyczyć w 
ramach współpracy np. umiejętności, doświadczenie, zasoby lokalowe/techniczne) 

MOŻEMY PODZIELIĆ SIĘ: 

 WIEDZĄ: 
o Podobnie jak W.A.R.K.A. (razem realizowaliśmy projekty) na temat zasobów 

historycznych, kulturowych i przyrodniczych Warki zdobytą przy współtworzeniu 
przewodnika turystycznego po Warce, questów wareckich, komiksów 
historycznych, itp. 

o Na tematy „ogarniane” przez instruktorów i pracowników „Dworku”: grafiki 
komputerowej, sztuki, spraw finansowo-księgowych, itp.  
 

 UMIEJĘTNOŚCIAMI: 
o w zakresie animacji i organizowania czasu wolnego dzieci,\ 
o w zakresie organizowania imprez o różnorodnej skali. 
o w zakresie pozyskiwania środków w konkursach dotacyjnych oraz poprzez 

współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami – stworzenie oferty -  jak napisać 
projekt i pozyskać pieniądze na jego realizację  

o w zakresie opracowania materiałów promocyjnych 
 

 DOŚWIADCZENIEM: 
o w organizacji bardzo różnorodnych działań/projektów od pomysłu po realizację 
o we współpracy z różnorodnymi partnerami z różnych sektorów 

 

 KONTAKTAMI: 
o z lokalnymi mediami (portalami, gazetami, radiem) 
o z samorządem Warki, gmin ościennych i Powiatu 
o z sąsiednimi domami kultury 
o z lokalnym biznesem 

 

 ZASOBAMI LOKALOWYMI I TECHNICZNYMI: 
o Sale 
o Krzesła – ok. 120 szt. 
o Nagłośnienie 
o Oświetlenie 
o PS3 + gry 
o Rzutnik i ekran 
o Flipchart 
o Gilotynę 
o Laminator 
o Ramy do zdjęć i sztalugi 

 

O CZYM MYŚLĘ, CO PLANUJĘ?  
(konkretne plany na ten rok/najbliższe tygodnie o których chcę aby inni się dowiedzieli, 
plany dalsze lub pomysły które chcę realizować, kalendarz imprez stałych i jednorazowych) 

 2 Przegląd Piosenki Turystycznej „spłyWarka” – 26.07 

 Eliminacje konkursu wokalnego „Warka Music Show 3” – 27.07 

 Finał konkursu wokalnego „Warka Music Show 3” połączony z piknikiem kończącym 
wakacje, wieczór otwarty w „Dworku” – 30.08 



 Wsparcie organizacyjne „Święta Warki” – 31.08 
 

 Organizacja w drugiej połowie września „Forum Domów Kultury Południowego 
Mazowsza” 

 Przygotowanie oferty zajęć w roku szkolnym 2013/2014 

 Przygotowanie i organizacja w okresie wrzesień-grudzień standardowych działań 
„Dworku” – imprezy historyczne, kulturalne, itp. 

 Przygotowanie multimedialnej wersji komiksu „Bitwa pod Warką w roku 1656” 

 Realizacja kolejnej edycji „Kuźni Aktywności” i konkursu małych grantów 
młodzieżowych 

 Wsparcie grupy młodzieżowej w realizacji projektu „Wareckie talenty”. 

 Realizacja 2 projektów dofinansowanych w ramach PROW. 

 Opracowanie „Questu piwnego”. 
 

W CZYM POTRZEBUJĘ POMOCY?  
(jakiej pomocy potrzebuję, czego mi brakuje, jakich partnerów poszukuję, jak chcę uzupełnić 
swoją ofertę) 

Potrzebujemy: 

 Promocja zrealizowanych działań – questy, komiksy, komiksy multimedialne, płyty 
WMS i Moderato 

 Wolontariuszy do pomocy w realizowanych projektach (założony w „Dworku” w 2013 
roku „Wolontariat” liczy 9 osób ale ze względu na sporą liczbę działań i fakt iż są to 
w przeważającej mierze uczniowie nadal potrzebna jest pomoc w tym zakresie). 

 Komplementarnej wiedzy na temat lokalnych zasobów ludzkich, które mogły by być 
wykorzystane w działaniach domu kultury (m.in. muzycy, plastycy, graficy, 
fotografowie, tancerze, osoby zdolne manualnie, tworzące filmy, itp.) – wiedza 
pozwoli w lepszy sposób wykorzystać to co jest wartościowe lokalnie. 

 Dotarcia z ofertą i propozycjami działań do jak najszerszego grona osób (od dzieci 
po seniorów). 
 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  
(jakie prowadziłem do tej pory działania promocyjne, dobre praktyki, planowane działania) 

Systematycznie prowadzimy działania promocyjne związane z naszą działalnością. 
Promujemy realizowane projekty z wykorzystaniem internetu, materiałów drukowanych, 
mediów lokalnych. 
 
Chcemy zaangażować się w tworzenie kompleksowego i ujednoliconego systemu promocji 
turystycznej Warki i jej zasobów. 
 

KONTAKTY  
(z kim warto skontaktować się przed kolejnym spotkaniem, moi sprawdzeni partnerzy, 
ciekawe kontakty, które mogą być pomocne przy podejmowaniu wspólnych działań, inne 
osoby do kontaktu z mojej firmy/organizacji i ich wyjątkowe kompetencje) 

 
 

 

 


