
Celem działalności Pałacu Młodzieży w Gdańsku jest wszechstronne przygotowanie 

uczestników do życia w demokratycznym i samorządowym społeczeństwie, kształtowanie 

osobowości uczestników, ujawnianie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, pogłębianie 

wiedzy i umiejętności, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku.  

 

Zadania ogólne placówki 

1. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności wykraczających poza programy szkolne.  

2. Wspomaganie funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

3. Stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży w sferach artystycznej, naukowej, 

kulturowej i sportowej.  

4. Kształtowanie świadomych i aktywnych odbiorców kultury, promowanie edukacji 

humanistycznej, rozwój twórczych uzdolnień i talentów.  

5. Animowanie i koordynowanie działań kulturalnych w środowisku dzieci i młodzieży.  

6. Promowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej placówki.  

7. Poznawanie i kształtowanie szacunku dla środowiska kulturowego.  

8. Podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego 

wypoczynku i aktywnej rekreacji oraz systematycznego uprawiania wybranej dyscypliny 

sportowej.  

9. Integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym także niepełnosprawnych                   

i zagrożonych patologiami.  

10. Prowadzenie zajęć terapeutycznych w różnych formach np. muzykoterapia, arteterapia, 

gimnastyka korekcyjna, zajęcia z dziećmi dyslektycznymi i inne.  

 

Pałac Młodzieży w Gdańsku realizuje swe zadania w szczególności przez:  

1. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem dzieci                  

i młodzieży szczególnie uzdolnionej, mającej na celu:  

a) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie 

wiedzy,  

b) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,  

c) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego 

regionu, kraju i innych kultur,  

d) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.  

2. Organizowanie:  

a) imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, konkursów, festiwali, zawodów, 

turniejów, pokazów,  



b) wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży poprzez różne formy wyjazdowe 

oraz stacjonarne, a także wypoczynku specjalistycznego oraz różnorodnych form 

rekreacji,  

c) zajęć i działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami              

i niedostosowaniem społecznym.  

3. Realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych.  

4. Organizowanie poradnictwa, konferencji, szkoleń, kursów seminariów, warsztatów, sesji            

i in.  

5. Tworzenie płaszczyzn wymiany i współpracy międzyregionalnej, ogólnopolskiej oraz 

międzynarodowej dzieci, młodzieży i kadry.  

6. Współpraca z nauczycielami, animatorami i osobami działającymi w szkołach,  

pokrewnych placówkach i instytucjach oraz wzajemna pomoc w realizacji celów 

dydaktycznych.  

7. Podejmowanie współpracy z rodzicami mającej na celu wspieranie działań i realizacji 

celów placówki.  

8. Prowadzenie biblioteczek specjalistycznych, fonoteki i wideoteki, archiwum 

fotograficznego, materiałów Pałacu Młodzieży do użytku wewnętrznego.  

9. Prowadzenie wielopłaszczyznowej współpracy ze szkołami, uczelniami, placówkami 

oświatowymi, kulturalnymi, naukowymi, sportowymi oraz mediami.  

 

Zadania powyższe realizowane są zgodnie z wytyczonymi kierunkami pracy placówki 

ujętymi w: planach pracy, programie wychowawczym, rocznych i perspektywicznych 

programach i planach pracy pracowni.  

W realizacji swych statutowych celów i zadań Pałac Młodzieży uwzględnia                              

i propaguje treści zawarte w: priorytetach MEN i KO, Strategii Rozwoju Miasta Gdańska oraz 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka. 


