
WNIOSKODAWCA

Nazwa organizacji lub instytucji

Fundacja Tu i Teraz 

Adres organizacji (ulica, numer)

Stawowa 11N 

Kod pocztowy

55-095 

Miasto

Domaszczyn (wieś) 



Województwo

Dolnośląskie 

KRS lub inny rejestr

0000529064 

Forma prawna

Organizacja pozarządowa 

Strona internetowa

http://wolna.szkola.pl 

Numer konta bankowego

81114020040000390276861296 

Krótki opis organizacji (maks. 2000 znaków ze spacjami, na temat misji, celów, 
realizowanych działań i projektów, grup docelowych itp.)

Fundacja Tu i Teraz prowadzi szkołę, w formie zorganizowanej edukacji domowej. 
Cele: taka organizacja procesu dydaktycznego, aby czas spędzony w szkole był 
czasem radości z uczenia się i budowania relacji, a nie czasem czekania (np. na 
efekty, na wykorzystanie teoretycznych wiadomości, na przydanie się w życiu). 
Inspirowanie dzieci do tego, aby stały się dorosłymi samodzielnymi, świadomymi, 
kreatywnymi, pewnymi siebie, biorącymi odpowiedzialność za siebie, społeczeństwo i 
przestrzeń, w której żyją. Potrafiącymi krytycznie myśleć, zadawać pytania, nie 
poddawać się sterowaniu z zewnątrz. W zgodzie ze swoimi predyspozycjami, w 
wybranym przez siebie kierunku, w swoim tempie, bez jakichkolwiek form nacisku, 
manipulacji, zastraszania. Równocześnie fundacja zmierza do funkcjonowania w 
charakterze lokalnego centrum edukacyjno-kulturalnego poprzez goszczenie 
rozmaitych inicjatyw, projektów oraz promowanie działań o charakterze edukacyjno-
kulturalnym lokalnej społeczności. Wartości, których realizacji w społeczności lokalnej 
fundacja służy, to: twórcza aktywność jako ważny element dopełniający życie 
codzienne oraz krytyczne i otwarte myślenia jako fundament zaangażowanej 
społeczności obywatelskiej. Zamierza aktywizować do promowanych działań nie tylko 
dzieci oraz młodzież, ale także dorosłych mieszkańców i pracowników gminy 
Długołęka. 



OPIS PROJEKTU

Nazwa projektu

Misja filozoficzna: (O)szukać (Prze)znaczenia! 

Jakich obszarów dotyczy zgłaszany projekt (proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)

Edukacja, rozwój kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności przez dzieci, 
młodych ludzi lub dorosłych,  

Proszę zaznaczyć grupy docelowe projektu (maksymalnie trzy odpowiedzi)

Społeczność lokalna,  

OPIS ZGŁASZANEGO PROJEKTU.

W jakiej miejscowości zostanie zrealizowany projekt?

Domaszczyn 

Proszę podać kod pocztowy odpowiadający miejscu realizacji projektu

55-095 

Na Twój projekt będzie można głosować w następujących sklepach Tesco:

Gajków - Kamieniec Wrocławski Wrocławska 2A
Wrocław Kiełczowska 74
Wrocław Paprotna 7

Na jakie problemy i potrzeby lokalnej społeczności odpowiada projekt?

Projekt stanowi uzupełnienie oferty twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego 
dla młodzieży (od 16. r. życia) oraz dorosłych mieszkających i /lub pracujących w 
gminie Długołęka. Szeroka oferta zajęć rozwojowych jest kierowana do dzieci i 
seniorów (np. zob, ofertę GO K-u w Długołęce http://gokdlugoleka.pl/zajecia-plan/). W 
przypadku dorosłych propozycje ograniczają się p.w. do zajęć sportowych i szkoleń 
zawodowych. Projekt jest propozycją twórczych, aktywnych zajęć z tematyki 
filozoficznej. 

Jakie działania obejmuje projekt?

Cykl zajęć (8 spotkań 150-minutowych od XII 2017 do IV 2018) rozwojowych o 
tematyce filozoficznej, wypracowywanych w postaci warsztatów obejmujących 
różnorodne aktywności: a) rozpoznawanie różnorodnych procesów wiedzotwórczych i 
aktywności logicznych w codziennym doświadczeniu; b) ćwiczenie sztuki 



podejmowania i realizacji wyborów poprzez angażowanie myślenia kreatywnego i 
technik improwizatorskich; c) wspólne pisanie filozoficznej opowieści paragrafowej; d) 
ekspresja artystyczna na szkle. 

Proszę podać datę rozpoczęcia projektu (dd/mm/rrrr)

13/12/2017 

Proszę podać datę zakończenia projektu (dd/mm/rrrr)

04/04/2018 

Jakie są planowane rezultaty projektu? Prosimy o podanie liczby elementów, trwałych 
zmian oraz szacunkową liczbę osób, które obejmie projekt.

Projekt zakłada udział ok. 30 osób w przedsięwzięciu. Zakładane trwałe zmiany: a) 
ukonstytuowanie się lokalnej wspólnoty kulturalno-edukacyjnej, nastawionej na 
kontynuowanie wspólnych działań; b) kształtowanie kompetencji krytycznego a 
zarazem kreatywnego myślenia oraz jego form wyrazu. Planowane zmiany znajdą 
swój materialny a zarazem symboliczny wyraz w Filozoficznej Opowieści 
Paragrafowej, wspólnym blogu oraz malunkach na szklanych naczyniach. 

Jakie korzyści dzięki projektowi odniesie lokalna społeczność?

Ukonstytuowanie się lokalnej wspólnoty kulturalno-edukacyjnej, dysponującej 
kompetencjami krytycznego a zarazem kreatywnego myślenia, gotowej do 
podejmowanie oraz inicjowania kolejnych przedsięwzięć. Opracowanie modelu 
aktywnego i twórczego intelektualnie spędzania czasu wolnego przez dorosłych - 
propagowanego przez blog. Uruchomienie nieformalnego ruchu czytelniczego wśród 
społeczności poprzez zakup i udostępnienie wybranych lektur. 

Jakie jest planowane zaangażowanie lokalnej społeczności?

Adresatem projektu jest lokalna społeczność - mieszkańcy i osoby pracujące w gminie 
Długołęka. Projekt opiera się na aktywizacji uczestników i zakłada, że uczestnicy będą 
ambasadorami wypracowanych wspólnie materiałów w szerszej społeczności lokalnej. 
Ponadto planuje się, że Prawie Filozoficzne Wieczorki będą odbywały się w lokalnych 
instytucjach edukacyjno-kulturalnych (np. szkołach, bibliotekach). Fundacja Tu i Teraz 
nieodpłatnie użyczy siedziby szkoły do realizacji projektu. 


