Chcemy tworzyc swiat, w którym ludzie z pasja działaja dla siebie i dla innych.

o

d 2002 roku realizujemy projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce. Pracujemy z młodymi ludzmi, anima- torami

kultury, pracownikami organizacji pozarzadowych i domów kultury, nauczycielami i artystami oraz seniorami. W naszych
przedsiewzieciach sztuka staje sie narzedziem społecznej zmiany. Prowadzimy działania, które pozwalaja uczestnikom odkryc
własne pasje i ucza ich twórczego myslenia. Naszym celem nie jest tylko zwiekszenie kompetencji kulturowych uczestników,
ale przede wszystkim stymulacja aktywnosci i odpowiedzialnosci za miejsce, w którym zyja. Przygotowujemy młodych ludzi,
animatorów kultury i seniorów do uruchamiania własnych projektów. Wydajemy publikacje, organizujemy pokazy filmowe i
wystawy. Zabieramy głos w sprawach dotyczacych animacji i rozwoju kultury w Polsce.

P

rowadzimy działania ogólnopolskie. W naszych projektach dotacyjnych wspieramy inicjatywy: młodych ludzi („Młodzi

menedzerowie kultury“ (piec edycji, ponad 80 projektów) i seniorów („Seniorzy w akcji”, 67 projektów), promujemy
działania na rzecz tolerancji („Dla tolerancji” realizowane wspólnie z Fundacja im. S. Batorego, 77 projektów). Pomagamy
młodym ludziom zrealizowac pierwsze filmy dokumentalne („Przedszkole Filmowe“ realizowane wspólnie z Mistrzowska
Szkoła Andrzeja Wajdy). Inspirujemy do badania lokalnej tozsamosci („Polska 8/18”, „Aby – film, fotografia i teatr na wsi“).

P
I

rodukujemu ksiazki oraz filmy promujace tematyke społeczna i dobre praktyki działan w sferze kultury.

nicjujemy działania, których celem jest wzrost zaangazowania obywateli w zycie publiczne - przede wszystkim w obszarze

kultury. („ZOOM na domy kultury“ oraz „REANIMATOR“ - program skierowany do animatorów kultury w Warszawie).

O

zywiamy przestrzen kulturalno-społeczna Warszawy. Prowadzimy „Animatornie”, która łaczy w sobie osiem róznych

działan z obszaru sztuki społecznie zaangazowanej. Zapraszamy mieszkanców stolicy do spotkania z fotografia, filmem i
designem (min.: „Migawki”, „Kino Filmów Dokumentalnych”, „Bajkowanie”, „Pracownia Design”).

T

owarzystwo stale rozwija sie i zmienia razem z nami: realizujemy projekty, które wynikaja z naszych pasji i obserwacji

swiata. Jestesmy wierni waznym dla nas wartosciom: autentycznosci, wysokiej jakosci propozycji i czerpaniu satysfakcji z
naszych działan.
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