
 
WIZJA   

 
ROZWOJU POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY 

IM. HENRYKA JORDANA W Tarnowskich Górach 

 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach 
pragnie twórczo uczestniczyć w powiatowym, regionalnym i krajowym systemie 
nowoczesnej edukacji i wychowania. Istotą działalności PMDK jest i będzie w ciągu 
najbliższych lat różnorodność form działalności, dobrowolności uczestnictwa dzieci i 
młodzieży w kołach zainteresowań, grupach i klubach; elastyczność w opracowaniu 
programów działalności w zależności od aktualnych potrzeb i oczekiwań 
uczestników. 
W najbliższych latach przewidujemy: 

 Rozwijanie, doskonalenie i uatrakcyjnianie form działalności PMDK jako 
placówki: 
- kształtującej umiejętność spędzania czasu wolnego,   
- kształtującej rozwój zainteresowań i uzdolnień uczestników,  
- doskonalącej umiejętności, 
- pogłębiającej wiedzę 

 Pracę z dziećmi i młodzieżą szczególnie uzdolnioną 
 Kształtowanie poczucia własnej tożsamości  
 Kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych 

kultur 
 Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 
 
Zamierzamy także kontynuować realizację następujących zadań: 

 
1. Rozwinięcie działalności profilaktycznej – przeciwdziałanie patologiom 

społecznym. 
2. Szerszy udział placówki w kształtowaniu społeczeństwa wychowującego, 

rozszerzenie programu wychowawczego PMDK. 
3. Zwiększenie profesjonalizmu usług edukacyjnych proponowanych przez 

placówkę i podnoszenie kwalifikacji pracowników. 
4. Zwiększenie roli PMDK w środowisku lokalnym, wspomaganie szkół i innych 

organizacji służących rozwojowi dzieci i młodzieży. 
5. Rozwijanie działalności placówki w kierunkach związanych z integracją 

europejską. 
6. Tworzenie i rozwijanie funkcji integracyjnej PMDK w środowisku poprzez 

szerszy udział w zajęciach dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
7. Dbanie o wizerunek placówki w środowisku poprzez upowszechnianie 

osiągnięć: kontakt z mediami, udzielanie wywiadów, zapraszanie  
przedstawicieli lokalnych władz i osobowości świata kultury, posiadanie 
aktualnej  strony internetowej (www.mdk.tgory.pl); 

8. Utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z instytucjami i organizacjami 
kultury w kraju i za granicą, z instytucjami pozarządowymi, fundacjami i 
stowarzyszeniami; 

9. Pielęgnowanie swoich tradycji poprzez obchody jubileuszy, skupianie wokół 
siebie byłych  wychowanków. 



 
MISJA   

 
POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY  

im. Henryka Jordana w   Tarnowskich Górach 
 
 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana jest placówką oświatowo 

– wychowawczą i służy dzieciom i młodzieży powiatu tarnogórskiego. 

Celem działalności placówki jest wychowanie aktywnego, nowoczesnego człowieka, 

otwartego na zmieniający się świat, przyjaznego wobec innych ludzi i otoczenia.  

PMDK w Tarnowskich Górach prowadzi stałe, pozaszkolne zajęcia artystyczne, 

techniczne, sportowe, rekreacyjne.  Stwarza możliwości rozwoju zainteresowań i 

uzdolnień uczestników, kształtuje różnorodne umiejętności, zapewnia wszechstronny  

rozwój dzieci i młodzieży.  W kołach  zainteresowań spotykają się ci, którzy po raz 

pierwszy odwiedzili nasze pracownie oraz tacy, którzy od kilku lat uczestniczą w 

życiu PMDK. Pracujemy z dziećmi bardziej i mniej uzdolnionymi. Organizujemy 

konkursy, festiwale, zawody, półkolonie. 

Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z rodzicami i 

opiekunami uczestników, ze szkołami, klubami sportowymi, instytucjami kultury. 

Posiadając długoletnią tradycję oraz liczne doświadczenia i sukcesy jesteśmy dumni, 

że tak wiele pokoleń wyniosło z naszych murów najlepsze wspomnienia, wiedzę i 

umiejętności. 

W ciągu najbliższych lat będziemy pokonując codzienne trudności dążyć do pełnej 

realizacji założeń nowoczesnej edukacji i wychowania.    

 

 

 


