
 
SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI 

za rok 2017 
 
 
1) Nazwa: stowarzyszenie tutajteraz 

ul. Mała 1/19 
08-110 Siedlce 
data wpisu do rejestru KRS- 28.02.2002 
numer: KRS 0000094477 
numer REGON: 712386468 
członkowie zarządu: 
Prezes: Janiszewska Agnieszka zam. 21-550 Terespol, ul. Wojska Pol. 147 
Vice Prezes: Marcin Tomasz Daniluk zam. 08-110 Siedlce, ul. Bema 23/59 
Sekretarz: Boruta Rafał zam. 08-110 Siedlce ul. 11 Listopada 32/124 
 
cele statutowe stowarzyszenia: 

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz mieszkańców miasta Siedlce oraz innych osób. 
Do celów tych należy w szczególności: 
1) realizowanie działań kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji, 
2) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
3) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań            

wspomagających rozwój demokracji, 
4) realizowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
5) realizacja działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
6) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna oraz przeciwdziałanie            

patologiom społecznym 
7) wspomaganie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz promocja i organizacja         

wolontariatu. 
 
 

2) Formy i zakres działalności statutowej. Stowarzyszenie tutajteraz w roku 2017 zrealizowało następujące 
działania  statutowe:  
 

I. Warsztaty plenerowe dla dzieci i młodzieży “Architektura Siedlec”  płatne z dotacji Urzędu Miasta 
Siedlce 2880 zł 

II. Projekt “Pierwsze kroki wolontariuszy” płatny z dotacji Fundacji PZU - 30000,00 zł,  
płatny z dotacji Urzędu Województwa Mazowieckiego w kwocie 25 000,00 zł 

III. Szkolenie “Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą” płatne z dotacji Urzędu Miasta Siedlce w 
kwocie 2500 zł 

IV. Wydanie gry “Miasteczko. Siedlce w XX-leciu międzywojennym” oraz warsztaty - płatne z dotacji 
Narodowego Centrum Kultury w kwocie 18 000,00 zł 

V. Warsztaty dla dzieci “Artyści blisko natury (2017) - płatne ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 11 625,00 zł 

VI. Warsztaty dla dzieci “Matematyka na planszy” płatne z dotacji Województwa Mazowieckiego w 
kwocie 8110,00 zł 

VII. Warsztaty dla dzieci “Gramy i uczymy się” płatne ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Warszawie w kwocie 8381,75 zł 

VIII. Mistrzostwa gier planszowych z zakresu wiedzy o środowisku przyrodniczym płatne ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 11043,00 zł 

IX. Opracowanie gry edukacyjnej “Ekologiczny pokój zagadek” płatne ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 17 058,99 zł 
 

 
  3) Dodatkowo stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą - sprzedaż reklam na stronie 
www.kulturasiedlecka.pl, z której przychód przeznaczony jest na cele statutowe. 
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http://www.kulturasiedlecka.pl/

