SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za rok 2019
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. 08-110 Siedlce, ul. Mała 1/19
Vice Prezes: Marcin Tomasz Daniluk zam. 08-110 Siedlce, ul. Bema 23/59
Sekretarz: Boruta Rafał zam. 08-110 Siedlce, ul. Mała 1/19
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 2019 roku zrealizowało następujące działania statutowe:
I. W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenie zrealizowało
następujące zadania:
1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży - Siedlce w XX-leciu Międzywojennym
Głównym osiągniętym celem było rozbudzenie pamięci regionalnej oraz zwiększenie świadomości
historycznej poprzez upamiętnienie pośród 72 bezpośrednich odbiorców – uczestników warsztatów
artystycznych ważnych dla regionu postaci, wydarzeń i miejsc, elementów historii regionalnej
miasta Siedlce tuż po odzyskaniu niepodległości (okres XX-lecia międzywojennego). Zadanie
polegało na organizacji warsztatów artystycznych, podczas których uczestnicy wykonywali
przestrzenne kolaże.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach z dotacji Urzędu Miasta Siedlce w kwocie 2000,00 zł.
2. Warsztaty upcyklingu
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z
miasta Siedlce w zakresie realizacji zasad zrównoważonej konsumpcji, kształtowanie
ekologicznych postaw oraz wykształcenie grona świadomych ekokonsumentów którzy w życiu
codziennym będą traktować odpady w swoich gospodarstwach domowych - jeśli już powstaną -

jako surowce do powtórnego wykorzystania.
Założony cel został osiągnięty. Został zrealizowany program mówiący o tym, jak być świadomym
konsumentem, czyli jak mądrze kupować; jak ciekawie wykorzystać używane rzeczy, jak
segregować odpady, jak ograniczyć indywidualną konsumpcję i jak ograniczyć ilość
produkowanych śmieci poprzez ograniczenie zakupów oraz ekologiczne decyzje zakupowe.
W warsztatach, które odbyły się w ramach zadania udział wzięli: dzieci i młodzież oraz dorośli.
Dzięki udziałowi w warsztatach dowiedzieli się jak zmienić codzienne nawyki oraz zwiększyli
świadomość ekologiczną.
W ramach zadania został zorganizowany cykl warsztatów rodzinnych, skierowanych do dzieci i ich
rodziców:
- warsztaty upcyklingu T-shirtów
- szycie ekologicznych toreb na zakupy
- eko-biżuteria
Zadanie zostało zrealizowane w ramach z dotacji Urzędu Miasta Siedlce w kwocie 1 500,00 zł
3. Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe dla dzieci (wiosna 2019) "
Głównym celem projektu było zwiększenie związku z małą ojczyzną jaką jest miasto
Siedlce. Cel ten został osiągnięty u 14 uczestników plenerowych warsztatów plastycznych, które
odbyły się w maju i czerwcu pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.
Uczestnicy zwiększyli wiedzę historyczną na temat najważniejszych zabytków w Siedlcach (data
wybudowania lub odbudowy, najważniejsze wydarzenia związane z budynkiem, styl
architektoniczny) oraz umiejętności plastyczne.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach z dotacji Urzędu Miasta Siedlce w kwocie 2 000,00 zł
4. Siedlce – historia dla najmłodszych
W ramach zadania została opracowana i wydana artystyczna, interaktywna pierwsza książka
historyczna o Siedlcach przeznaczona dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Do realizacji
poszczególnych działań przy książce zostali zaangażowani specjaliści z wielu dziedzin: historycy,
pedagodzy, metodycy, artyści plastycy, publicyści oraz dzieci, które będą pierwszymi testerami i to
one zatwierdzały książkę do druku.
Celem projektu było zainteresowanie lokalną historią, przywrócenie pamięci lokalnej, ukazanie
"małej ojczyzny" i pielęgnacja lokalnego patriotyzmu, postaw obywatelskich, wzmocnienie
poczucia związku z Siedlcami i pogłębienie więzi emocjonalnej wśród dzieci oraz ich opiekunów
(rodziców, nauczycieli itp.).
Główną ideą przyświecają stowarzyszeniu tutajteraz było wzmocnienie poczucia wspólnoty
z Siedlcami.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach z dotacji Urzędu Miasta Siedlce w kwocie 7 500,00 zł
5. Zmieniamy świat na lepszy
W ramach projektu zostały podjęte liczne działania mające na celu upowszechnienie i podniesienie
jakości Edukacji Globalnej, w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, przełamywania stereotypów
i poszerzania wiedzy na temat krajów Globalnego Południa.
Zadanie realizowane było w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Siedlcach. Udział w nim
wzięli uczniowie każdego etapu edukacyjnego.
W czerwcu najmłodsze dzieci wzięły udział w zabawach i grach popularnych w krajach globalnego
południa. Zajęcia przeprowadzone zostały przez wolontariuszy z najstarszych klas wspieranych
przez edukatorki ze stowarzyszenia. Odbył się również cykl spotkań na temat kultury i przyrody
Kolumbii i odpowiedzialnej konsumpcji. Na zakończenie, podczas Tygodnia Edukacji Globalnej,
cała szkoła oraz rodzice i zaproszeni goście wzięli udział w pokazie mody upcyklingowej oraz akcji
edukacyjnej, który został przygotowany przez grupę wolontariuszy ze szkoły.
Odbyły się również warsztaty upcyklingowe z „Plastikową rewolucją” otwarte dla mieszkańców
miasta.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach z dotacji: Fundacji Edukacja dla Demokracji w kwocie
8 000,00 zł oraz Urzędu Miasta Siedlce w kwocie 3 500,00 zł.
6. Siedlce w XX-leciu międzywojennym
Głównym osiągniętym celem było rozbudzenie pamięci regionalnej oraz zwiększenie świadomości
historycznej poprzez upamiętnienie pośród 200 bezpośrednich odbiorców – uczestników turniejów
w grę planszową "Miasteczko" ważnych dla regionu postaci, wydarzeń i miejsc, elementów historii
regionalnej miasta Siedlce tuż po odzyskaniu niepodległości (okres XX-lecia międzywojennego).
Zadanie polegało na organizacji rozgrywek w grę „Miasteczko. Siedlce w XX-leciu
międzywojennym” dla 10 klas szkolnych.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach z dotacji Fundacji Orlen dar Serca w kwocie 5 000,00 zł.
7. Matematyka na planszy (2019)
W ramach niniejszego projektu zorganizowano warsztaty z wykorzystaniem matematycznych gier
planszowych następnie odbiorcy wzięli udział turniejach w matematyczne gry planszowe.
Zarówno warsztaty, jak i turnieje zostały przeprowadzone na terenie szkół, które zlokalizowane są
w Siedlcach.
Celem projektu było wsparcie rozwoju umiejętności matematycznych u uczniów w wieku 9-11 lat
poprzez udział w warsztatach oraz turniejach w gry planszowe o profilu matematycznym i
logicznym. Sposobem na osiągnięcie tego celu było zastosowanie innowacyjnej i atrakcyjnej w
formie metody edukacyjnej jaką są gry planszowe. Uczestnicy, dzięki zastosowaniu metody „nauka
przez zabawę” zostali zachęceni do rozwijania swoich umiejętności matematycznych.
W projekcie wzięło udział 4 szkoły z miasta Siedlce, w 2 grupy uczniów, łącznie 170 uczestników.
Dodatkowo w projekcie wzięło udział 8 nauczycieli.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji Zarządu Województwa Mazowieckiego w kwocie
14 000,00 zł.
8. Historia małej ojczyzny w grze planszowej
Projekt miał na celu przenieść odbiorcę w podróż historyczną oraz przybliżyć mu historię powiatu
siedleckiego. Wydano edukacyjną grę planszową, skierowaną do dzieci oraz całych rodzin. Gra jest
wykorzystywana na nagrody, upominki i w innych działaniach związanych licznymi wydarzeniami
kulturalnymi i edukacyjnymi. Ze względu na dobór działań i metody projekt był skierowany do
dzieci i rodzin. Gra jest również atrakcyjną pomocą dla nauczycieli.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji Fundacji PZU w kwocie 30 495,50 zł.
9. Ekologiczny pokój zagadek – warsztaty ekologiczne dla dzieci
W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne, których celem było przyswojenie
przez uczniów wiedzy z zakresu ekologii (odnawialne źródła energii, zasady segregacji odpadów,
oszczędzanie wody i energii elektrycznej) oraz wiedzy przyrodniczej. Warsztaty polegały na
przygotowaniu i udostępnieniu gry edukacyjnej „Eko energia” o tematyce przyrodniczej
i ekologicznej.
Każda grupa wzięła udział w 2 godzinach warsztatów edukacyjnych w pokoju zagadek „Eko
energia”– jest to rodzaj zespołowych gier logicznych, w ramach których uczestnicy mają za zadanie
rozwiązać szereg zagadek edukacyjnych i wykonać zadania.
Zagadki były rozwiązywane w sposób interaktywny w wykorzystaniem wielu mechanizmów,
rekwizytów i pomocy dydaktycznych np.:
Tablet ze słuchawkami - nagrania głosów zwierząt, które uczestnicy mieli za zadanie rozpoznać.
Szyfr połączony z rozpoznawaniem gatunków drzew na podstawie liści.
Wykreślanka na tablicy.
Tablica magnetyczna wraz z magnesami, zadanie polegające na łączeniu w pary odpowiednich
wydruków.
Prawda czy fałsz? Oszacowanie czy rekwizyty są prawdziwe. Zostały przygotowane rekwizyty

przedstawiające ekologiczne rozwiązania i uczestnicy mieli za zadanie określić czy jest możliwe
aby to zadziałało.
Zadanie praktyczne – prawidłowe posegregowanie odpadów i inne zadania (łącznie 12 stacji)
Scenariusz pokoju zagadek został dostosowany do wieku oraz programu szkolnego uczestników
i jest to 4 lub 5 klasa szkoły podstawowej. W celu przygotowania do udziału w pokoju zagadek
w klasach zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji Urzędu Miasta Siedlce w kwocie 1 500,00 zł.
10. Warsztaty dla dzieci i młodzieży - Siedlce w XX-leciu międzywojennym
Głównym osiągniętym celem było rozbudzenie pamięci regionalnej oraz zwiększenie świadomości
historycznej poprzez upamiętnienie pośród 635 bezpośrednich odbiorców – uczestników
warsztatów artystycznych oraz turniejów w grę planszową "Miasteczko" ważnych dla regionu
postaci, wydarzeń i miejsc, elementów historii regionalnej miasta Siedlce tuż po odzyskaniu
niepodległości (okres XX-lecia międzywojennego).
Zadanie polegało na organizacji rozgrywek w grę „Miasteczko. Siedlce w XX-leciu
międzywojennym” dla 35 klas szkolnych. Zostało również zorganizowanych 5 warsztatów
artystycznych, podczas których uczniowie wykonali przestrzenne kolaże ilustrujące życie
w międzywojennych Siedlcach.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji Zarządu Województwa Mazowieckiego w kwocie
25 000,00 zł.
11. Artyści blisko natury - eksperymenty twórcze
Celem projektu było zwiększenie uczestnictwa w kulturze 165 bezpośrednich odbiorców (uczniów)
oraz 11 nauczycieli, pracujących w 11 grupach warsztatowych poprzez organizację warsztatów
naukowo-artystycznych.
W ramach warsztatów odbyły się zajęcia artystyczne – eksperymenty artystyczne (druk naturalny,
malowanie naturą, eco-printing i fotografia eksperymentalna) łączące sztukę z naukami
przyrodniczymi (wiedza o roślinach i zwierzętach barwierskich oraz minerałach, wiedza o świetle
i materiałach światłoczułych), historią (nauka z zakresu historycznego wykorzystywania barwników
od paleolitu do czasów współczesnych, historia fotografii) oraz wiedzą o kulturze (barwniki
w różnych stronach świata). Warsztaty zostały uzupełnione o elementy edukacji ekologicznej.
Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież w wieku od 10 do 13 lat, mieszkańcy Siedlec oraz
miejscowości, w których nie ma gminnych ośrodków kultury oraz położonych w znacznej
odległości od dużych miast i centrów kultury (45 % odbiorców).
Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji Zarządu Województwa Mazowieckiego w kwocie
30 000,00 zł.
12. Kameralne spotkania dla najmłodszych
W ramach niniejszego zadania, w dniu 12 sierpnia 2019 w Galerii Kultura (ul. 3 Maja 44/2,
Siedlce) zorganizowano kameralne spotkanie z teatrem dla dzieci.
Był to spektakl z morałem, z aktywnym udziałem publiczności, który odbył się w małej sali, gdzie
była możliwa bezpośrednia komunikacja między aktorami i widzami.
Zadanie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją na rzecz kultury "Walizka".
Przedstawiony został spektakl "O chłopcu, który chciał wiedzieć wszystko" – tradycyjna baśń
bułgarska opowiadająca historię ciekawskiego chłopca, który poleciał za bocianami sprawdzić,
gdzie zimują. Z podróży tej, trudnej i niebezpiecznej, powrócił tak odmieniony, że nie poznała go
własna matka, stał się bowiem mężczyzną.
W trakcie spektaklu, jako przerywnik dzieci wzięły udział w zabawie ruchowej. Przy dźwiękach
instrumentów perkusyjnych dzieci bawiły się w zabawę, która wprowadziła swobodny nastrój
i zachęciła je do dalszego udziału w spektaklu.
Po spektaklu dzieci wykonały prace plastyczne – owieczki z pomponików.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji Urzędu Miasta Siedlce w kwocie 2 000,00 zł

13. Fauna i flora w mieście
W ramach zadania zostały opracowane i udostępnione ksiązkki edukacyjne z kolorowankami
i zagadkami o tematyce ekologicznej oraz karty pracy dla nauczycieli, pomocne w
przeprowadzeniu lekcji. Są to wybrane strony ksiązkki (zawierające kolorowankę lub zadanie)
wydrukowane w kompletach dla klas, uzupełnione o komentarz dla nauczycieli zawierający
scenariusz lekcji.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 11 028,72 zł.

II. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenie zrealizowało następujące
zadania:
1. Wakacje z kulturą - cykl warsztatów dla dzieci
Zrealizowane zadanie stanowiło ofertę dla dzieci, które spędzają wakacje w Siedlcach.
W ramach zadania zorganizowano cykliczne warsztaty artystyczne: muzyczne (dla dzieci od 3 do
10 lat) i plastyczne, przeznaczone dla dzieci najmłodszych (w wieku od 3 do 6 lat).
Dzieci uczestniczące w projekcie rozwijały umiejętności społeczne, uczyły się pracy w grupie,
podejmowania samodzielnych decyzji i jednocześnie pracy pod kierunkiem instruktora, rozwijały
kreatywność i zainteresowania.
Zadanie było realizowane w miesiącach lipiec i sierpień jako zajęcia popołudniowe przeznaczone
dla dzieci, których rodzice pracują i mogli przyprowadzić dziecko po pracy.
Proponowane warsztaty były również formą kreatywnego i aktywnego spędzania czasu rodziców i
dzieci. W dobie wszechobecnej cyfryzacji zajęcia manualne i aktywne są bardzo pożądane.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji Urzędu Miasta Siedlce w kwocie 1 500,00 zł.
2. W ramach odpłatnej działalności stowarzyszenie prowadzi regularne warsztaty artystyczne w
Galerii Kultura.
W miesiącach od września do grudnia w Galerii Kultura działały 3 grupy plastyczne (malarstwo i
rysunek), w których zajęcia prowadzili artyści plastycy z przygotowaniem pedagogicznym oraz
jedna grupa muzyczna – nauka gry na djembe.
3. Stowarzyszenie prowadzi również sprzedaż gier i książek wydanych przez stowarzyszenie
tutajteraz oraz organizuje zajęcia i animacje dla dzieci (odpłatne zajęcia dla szkół i przedszkoli).
III. W 2019 roku stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży reklam
na stronie www.kulturasiedlecka.pl
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