
SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI 
za rok 2018

 
 
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 2018 roku zrealizowało następujące działania statutowe: 
1) „Ekologiczny pokój zagadek – warsztaty ekologiczne dla dzieci” - projekt sfinansowany z 
dotacji Urzędu Miasta Siedlce – 2 500,00 zł oraz środków własnych 612,30 zł.

Projekt polegał na zorganizowaniu gry edukacyjnej o charakterze ekologicznym. Gra 
odbywała się w przestrzeni Galerii Kultura, składała się z kilkunastu stacji z interaktywnymi 
zadaniami.

2) „Siedlce w XX-leciu międzywojennym” - projekt sfinansowany z dotacji Urzędu Miasta Siedlce 
- 3 650,00 zł oraz środków własnych 1510,01 zł.

Wykonano i udostępniono wystawę rysunków z gry planszowej „Miasteczko. Siedlce w 
XX-leciu międzywojennym”. Wystawę rozpoczęto uroczystym wernisażem.

3) „Siedlecki plener dla dzieci” - projekt sfinansowany z dotacji Urzędu Miasta Siedlce – 2400,00 
zł  oraz środków własnych 567,59 zł.

W ramach zadania zorganizowano cykl plenerowych warsztatów malarskich dla dzieci. Na 
zakończenie wszystkie prace zostały zaprezentowane w internetowej galerii.

4) „Wszyscy jesteśmy dziećmi” - projekt sfinansowany z dotacji Fundacji Edukacja dla Demokracji
– 5000,00  oraz środków własnych 804,60.

Odbyły się różnorodne warsztaty w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Działania odbyły 
się w wiejskich szkołach podstawowych w Czuryłach oraz w Radzikowie Wielkim. Uczniom 



zostały zaproponowane różnorodne warsztaty, dobrane ze względu na wiek. Młodsi uczniowie 
wzięli udział w zabawach z różnych krajów globalnego południa, starsi w spotkaniach dotyczących 
przyrody i kultury Kolumbii, warsztatach edukacji globalnej, jak również w warsztatach 
rękodzielniczych i upcyklingowych.

5)  Wydanie gry planszowej „VI wieków historii. Zbuczyn 1418-2018” - projekt sfinansowany z 
dotacji Fundacji PZU – 20 673,00 zł,  koszty sfinansowane ze środków Urzędu Gminy Zbuczyn – 
3000,00  oraz środków własnych 298,75 zł.

W partnerstwie z Gminą Zbuczyn oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbuczynie została 
wydana gra planszowa o historii gminy Zbuczyn. Gra była wydawnictwem towarzyszącym 
obchodom jubileuszu gminy.

6)  Siedlce w XX-leciu międzywojennym - koszty sfinansowane ze środków Fundacji Banku 
Zachodniego – 5000,00  oraz środków własnych 1296,78 zł.

Zostały zorganizowane turnieje w grę „Miasteczko. Siedlce w XX-leciu międzywojennym” 
dla uczniów z terenów wiejskich powiatu siedleckiego oraz z Siedlec.

7)  Turnieje w grę planszową  Miasteczko - koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Siedlce – 
3500,00 zł  oraz środków własnych 1137,28.

Projekt polegał na organizacji turniejów w grę planszową „Miasteczko. Siedlce w XX-leciu 
międzywojennym” dla uczniów siedleckich szkół.

8)  „Pierwsze Kroki Wolontariuszy (2018)” – koszty poniesione z dotacji Województwa 
Mazowieckiego – 28 000, 00 zł,  wpłat uczestników – 1275,00 oraz środków własnych 4568,17.

W projekcie wzięło udział 4 szkoły w terenów wiejskich powiatu siedleckiego. Powstały 4 
grupy wolontariuszy, którzy zdobywali wiedzę o wolontariacie, na koniec mogli ją wykorzystać w 
praktyce, organizując przedsięwzięcia wolontariackie w swoich szkołach.

9)  „Architektura Siedlec” - koszty poniesione z dotacji UM Siedlce – 2000,00 zł oraz z wpłat 
uczestników – 838,04 zł.

W ramach zadania zorganizowano cykl plenerowych warsztatów malarskich dla dzieci. Na 
zakończenie wszystkie prace zostały zaprezentowane w internetowej galerii.

10) „Techniki dramowe w pracy z grupą” – koszty poniesione z  dotacji UM Siedlce – 2000,00 zł  
oraz z wpłat uczestników – 1160,00 zł.

Odbyło się szkolenie dla nauczycieli i pedagogów, którzy ćwiczyli umiejętności 
prowadzenia gier, zabaw i lekcji w oparciu o techniki dramowe.

11) „Zastosowanie dramy w pracy nauczyciela” - koszty poniesione z dotacji Urzędu Miasta 
Siedlce -2000,00, zł  oraz z wpłat uczestników 1123,88 zł.

Kontynuacja i rozszerzenie programu „Techniki dramowe...”. Odbyło się szkolenie dla 
nauczycieli i pedagogów, którzy ćwiczyli umiejętności prowadzenia gier, zabaw i lekcji w oparciu o
techniki dramowe.

Stowarzyszenie prowadzi również regularne warsztaty artystyczne w Galerii Kultura, prowadzi 
stronę internetową www.kulturasiedlecka.pl, kontynuuje działalność wydawniczą.

http://www.kulturasiedlecka.pl/

