Anexa la H.C.L. Unirea nr. 19 / 2020

PROGRAMUL ACTIVITATILOR
CULTURAL – ARTISTICE ȘI EDUCATIVE
2020 - PROIECT

”Cultura unui popor este, aşadar, cartea lui de identitate, respiraţia lui spirituală şi paşaportul pentru un viitor
care ia forma destinului”. (Tomislav Sunic)
- Cultura este un factor de dezvoltare socială și comunitară; în contextul dezvoltării durabile cultura are
multiple implicații;
- Cultura este un factor al calității vieții cotidiene, astfel că orice evaluare a standardelor de calitate a vieții
individului, a colectivității și a societății trebuie să țină seama de acest indicator-factor;
- Cultura trebuie privită ca mod de viață al individului și al societăților, un element prin care acestea se
diferențiază și își pot crea avantaje competitive;
- Cultura este expresia identității, în diferitele ei trepte de la individ la național ẟi miză a diversității, capabilă
să accepte diferența, acestea fiind valori esențiale care trebuiesc asumate și susținute prin demersuri și
programe pro-active;
- Cultura contribuie la structurarea societății și a personalității umane;
- Cultura are un rol important în realizarea integrării sociale și în respingerea oricărei forme de excluziune și
marginalizare.
- Cultura este o forță de coeziune socială, care respectă valoarea și diversitatea.
Obiective strategice ale Căminului Cultural Unirea:
1. Dezvoltarea orizontului cultural al locuitorilor din comuna Unirea, precum și insuflarea gustului pentru
valoare;
2. Păstrarea, dezvoltarea și promovarea diversității culturale și artistice în comuna Unirea;
3. Stimularea și creșterea participării comunității la viața culturală din Unirea;
4. Creșterea vizibilității activităților culturale ale comunei în circuitul cultural județean
5. Dezvoltarea dialogului și a cooperării locale prin realizarea unui parteneriat
constructiv cu factorii de decizie administrativă și alți operatori educativ-culturali;
6. Implicarea și atragerea tinerilor în activități atractive de petrecere a timpului liber
Căminul Cultural trebuie să acopere nevoia de informație, educație și divertisment pentru un public numeros,
din toate categoriile sociale sau de vârstă, oferindu-le tuturora posibilitatea participării la diverse programe care au
fost concepute pentru a satisface dreptul inalienabil al omului la cultură. Multietnicitatea zonei este de o
importanță majoră pentru viața culturală a comunei, oferind astfel posibilitatea implicării instituției în organizarea
de activități pentru toate etniile conlocuitoare.
Căminul Cultural este deschis pentru activități diversificate: cursuri, concerte, spectacole, expoziții etc. pentru
a susține atât artiștii amatori cât și artiștii profesioniști, precum și Ansamblul de dansuri populare ”Dor de sat”
Unirea.
Activitatea instituției se adresează tuturor categoriilor de beneficiari, ca și vârstă începând cu spectacole
organizate pentru copiii de grădininiță sau școli primare, spectacole organizate de Ziua Internațională a Copilului;
pentru beneficiarii adolescenți și maturi se organizează concerte folk, folclor în diverse locații, atât la sediul
instituției cât și aer liber.
Misiunea pe care trebuie să și-o asume Căminul Cultural Unirea este aceea de a contribui la transformarea vieții
culturale a comunei Unirea, prin conlucrarea factorilor decizionali la nivel administrativ cu operatorii culturali,
într-o activă și calitativă experiennță, care să satisfacă nevoile culturale ale comunității, să-i conserve diversitatea
și să îi asigure coeziunea socială.
ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL 2020
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De asemenea instituția mai are în vedere organizarea următoarelor activități cu caracter permanent:
repetiții – instruire a formațiilor artistice;
editare materiale de promovare acțiuni cultural-educaționale;
lansări de carte;
cenaclu literar;
participare ca invitați a formațiilor/artiștilor instituției la festivaluri, concursuri, concerte din țară și
străinătate expoziții de artă plastică și temati
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