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Fundacja ARTeria 
41- 807 Zabrze, ul. Gajowa 9 
KRS: 0000269041, data wpisu: 12 grudnia 2006 r. 
Regon: 240600010 
NIP: 6482618597 
 
Zarząd:  
Anna Ochmann - prezes Fundacji,  
Krystyna Sośnierz – wiceprezes Fundacji do 27.01.2019, obecnie (od 5.02.2019) – Izabela Piotrowska-
Grosse 
  

Fundacja ARTeria jest organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel promowanie, upowszechnianie, 

rozwój kultury i sztuki oraz edukacji kulturalnej w duchu otwartości, poszanowania odmienności 

kulturowej i dialogu interkulturowego. Fundacja realizuje swoje cele poprzez wspieranie 

i organizowanie działań edukacyjnych oraz aktywności artystycznej, poprzez działania na rzecz 

porozumienia i współpracy między narodami i kulturami różnych państw, szczególnie w ramach 

integracji europejskiej, poprzez wspieranie szeroko pojmowanego rozwoju regionalnego i aktywizację 

środowisk lokalnych, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój samorządności i świadomości obywatelskiej, 

upowszechnianie praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój 

demokracji. Także poprzez poszukiwanie nowej funkcji społecznej dla dziedzictwa kulturowego, 

inicjowanie przedsięwzięć i idei, organizowanie debat, wystaw, konferencji, koncertów, spotkań, 

szkoleń, imprez kulturalnych, warsztatów, poprzez działalność naukową i oświatową, wypracowywanie 

alternatywnych propozycji spędzenia w sposób aktywny wolnego czasu, innowacyjnych metod 

animacji społecznej i kulturalnej. Poprzez zaproszenie do: wspólnych inicjatyw, inwestowania w siebie, 

uczestniczenia w życiu społecznym, odkrywania wrażliwości oraz przedsiębiorczości, rozwijania 

umiejętności społecznych, pobudzania kreatywności, odnajdowania zadowolenia z życia, pobudzania 

ludzkiej ciekawości świata. 

 

 

 

 

 

 

 2 



Cele statutowe Fundacji: 

1. Upowszechnianie wiedzy o  polskiej i światowej kulturze i sztuce 

2. Wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

3. Wspieranie praw i ochrona artystów profesjonalistów i amatorów oraz szeroko pojętej działalności 

artystycznej w kraju i za granicą 

4. Wspieranie działalności artystycznej i edukacyjnej Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. Venos Studio 

5. Wspieranie działalności Instytutu IQ 

6. Wspieranie rozwoju i aktywności artystycznej młodych ludzi 

7. Wspieranie wszelkich form dialogu społecznego 

8. Działanie na rzecz porozumienia i współpracy między narodami, społeczeństwami i kulturami 

różnych państw, w szczególności w ramach integracji europejskiej 

9. Działalność kulturalna w duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej i dialogu 

interkulturowego 

10. Wspieranie szeroko pojmowanego zintegrowanego rozwoju lokalnego i regionalnego, w tym 

działania służące aktywizacji środowisk lokalnych, zwiększaniu zatrudnienia, eliminacji 

i przeciwdziałania bezrobociu, rozwojowi samorządności i ochronie środowiska naturalnego 

11. Działalność naukowa i oświatowa 

 

Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech działów: 

▪ ART&NET - rozwój sektora kreatywnego oraz sektora kultury - szczególnie organizacji 

pozarządowych działających w tej sferze; wspieranie artystów oraz twórców; zagadnienia 

i badania związane z politykami kulturalnymi; projekty związane z rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego; z rozwojem społecznym i gospodarczym poprzez działania kulturalne oraz 

medialne i  edukację kulturalną; projekty artystyczne 

▪ ARTeriodziedzictwo - działania związane z dziedzictwem kulturowym 

▪ ARTeriopublikacje - działalność wydawnicza Fundacji 

 

 



 

ART&NET 
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The Partnership for Creative Apprenticeships 

W 2019 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu „The Partnership for Creative 

Apprenticeships” (P4CA) współfinansowanego w ramach programu Erasmus+ [realizacja: 1.09.2019 r. 

do 31.08.2022 r.]. 

 

Celem projektu jest opracowanie nowych modeli wspierających realizację wysokiej jakości 

oraz skutecznych praktyk zawodowych w sektorze kreatywnym i kulturalnym, poprzez rozwijanie 

umiejętności opiekunów takich praktyk oraz trenerów w firmach realizujących ten typ wsparcia. 

 

Sektor kultury i kreatywny okazał się bardziej niż jakikolwiek inny sektor odporny na kryzys 

gospodarczy po 2008 r., a jednocześnie jest atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych ludzi.  Niestety 

wcześniejsze badania (także realizowane przez Fundację ARTeria) wskazują, iż podjęcie zatrudnienia 

w branżach kultury i kreatywnych jest oparte przede wszystkim na sieciach osobistych powiązań lub 

bezpłatnych staży, które wykluczają młodych ludzi pochodzących ze środowisk mniejszościowych 
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i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Jednocześnie są to branże z największym odsetkiem mikro 

i małych przedsiębiorstw (przede wszystkim jednoosobowych firm) – to aż 95% firm. 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus +.             

Partnerzy projektu:   

 

    

 

 

Pierwsze spotkanie partnerów zostało zorganizowane w Londynie,  w dniach 26-27 listopada 2019 r. 

Reprezentanci organizacji partnerskich omówili wszystkie działania projektowe skupiając się przede 

wszystkim rozwoju najbliższych, a Anna Ochmann przedstawiła także Quality Plan i Risk Registeer dla 

projektu (ARTeria jest odpowiedzialna za ewaluację działań projektowych). 

 

 

 

 

 

 



 

 

G l o b a l  F e m A R T  
 

W 2019 roku kontynuowaliśmy realizację międzynarodowego projektu „Global FemArt– Supporting 

Female Artists and Creatives to Globalise their Business” współfinansowanego w ramach programu 

Erasmus+ [realizacja od  1.11.2018 r. do 30.04.2021 r.]. 

 

Celem projektu jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez 

stworzenie kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem. Program 

umożliwia artystkom i reprezentantkom sektora kreatywnego pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić 

i rozwijać kreatywny biznes, a także wzmacnia ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. 
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Pracujemy także nad wsparciem rozwoju kreatywnych biznesów w kontekście ich internacjonalizacji 

oraz udziału w zglobalizowanym rynku zgodnie ze strategią „UE 2020” na rzecz wzrostu i zatrudnienia, 

która ma na celu zbudowanie sektora kulturalnego zdolnego do coraz większego udziału 

w zatrudnieniu w całej Europie. Jednym z ważniejszych rezultatów projektu jest także praca 

nad zwiększaniem świadomości decydentów dotyczących istniejących nierówności płci w sektorze 

kultury i kreatywnym. 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus +.             

Partnerzy projektu:   

      

 

Najważniejszymi wydarzeniami zrealizowanym w ramach tego projektu w roku 2019 r. było ukończenie 

raportu (zarówno narodowego jak i transnarodowego) podsumowującego pierwszy rezultat pracy 

konsorcjum projektowego (IO1), a także rozpoczęcie prac nad kolejnymi etapami pracy (IO2 i IO3). 

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu odbyło się w Zabrzu, w dniach 17-18 września 

2019 r., zorganizowaliśmy także szereg spotkań, w tym: spotkanie grupy fokusowej (14 maja 2019 r.), 

dwa spotkania pierwszej grupy Artists Circle (w dniach 16 grudnia oraz 27 grudnia 2019 r.), a także 

projektowy multipilier event (25 października 2019 r.). 

 

 

 



 

B r i d g i n g  t h e  G a p  
 

W 2019 roku kontynuowaliśmy realizację międzynarodowego projektu Bridging the Gap: new 

mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe współfinansowanego w ramach 

programu Erasmus+ [realizacja od  1.09.2018 r. do 31.08.2021 r.]. 

 

Projekt “Bridging the Gap” jest  międzysektorowym partnerstwem strategicznym, które koncentruje się 

na rozwoju priorytetów kształcenia zawodowego nauczycieli i mentorów ze szczególnym naciskiem 

na otwartą i innowacyjną edukację, edukację cyfrową oraz nowoczesne metody nauczania. Ważnym 

aspektem projektu są również elementy kształcenia młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, a także 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych ludzi. Pracujemy nad rozwojem kreatywnych 
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umiejętności w zakresie przedsiębiorczości jako ważnego i innowacyjnego rozwiązanie dla wielu 

młodych ludzi borykających się z poważnymi wyzwaniami związanymi z wejściem na rynek pracy. 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus +.             

Partnerzy projektu:   

   

 

Najważniejsze działania podjęte w ramach projektu w roku 2019 to ukończenie działań związanych z 

rezultatami dwóch pierwszych etapów projektu (IO1 oraz IO2), rozpoczęcie prac nad kolejnymi (IO3, 

IO4, IO5 oraz IO6). Drugie spotkanie partnerów projektu odbyło się Materze (Włochy) w dniach 30-31 

maja 2019 r., a kolejne w Larissie (Grecja) w dniach 3-4 października 2019 r. W Larissie został także 

zorganizowany pierwszy z dwóch zaplanowanych w projekcie tygodni szkoleniowych „Train the 

Trainer” (2-4 października 2019 r.), z udziałem doświadczonych „senior mentorów” reprezentujących 

każdą z organizacji partnerskich. 

 

 

 

 

 

 



 

L e a r n 2 C r e a t e  
 

W 2019 roku kontunowaliśmy realizację międzynarodowego projektu „Learn to Create – promoting 

Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” współfinansowanego w 

ramach programu Erasmus+ [realizacja od  1.09.2018 r. do 30.08.2021 r.] 

 

Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu pracy trenerów i mentorów, 

którzy wspierają stażystów w nauce poprzez pracę w europejskich branżach kreatywnych i kulturalnych 

przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia, zwiększenia wydajności i zwiększenia konkurencyjności 

gospodarczej. Partnerstwo LEARN2CREATE łączy trzy obszary: specjalistów w sektorze kultury 
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i kreatywnym, instytucje szkoleniowe i edukacyjne oraz organizacje doświadczone w tworzeniu 

i rozwijaniu innowacyjnych metod uczenia się w miejscu pracy. 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus +.             

Partnerzy projektu:   

    

 

Najważniejsze projektowe wydarzenia w roku 2019 to przede wszystkim spotkania projektowe – 

pierwsze zorganizowane w Zabrzu w dniach 2-3 kwietnia 2019 r.,  a kolejne w Bratysławie  (Słowacja), 

w dniach 10-11 października 2019 r. Partnerzy opracowali także raporty krajowe oraz raport 

transnarodowy, które są rezultatami pierwszego etapu pracy (IO1), rozpoczęto również parce nad 

kolejnymi etapami (IO2 oraz IO3)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

spotkania, warsztaty, debaty 
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W roku 2019 kontynuowaliśmy realizację cyklu spotkań, które Fundacja ARTeria rozpoczęła w 2010 

roku. Spotkania w formie klubu dyskusyjnego pod tytułem „ARTerioinspiracje” mają charakter otwarty 

i poświęcone są tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji, a w roku 2019 dotyczyły one:  

▪ ARTerioinspiracje w styczniu czyli… czy moje dziecko ma talent? (3 stycznia 2019 r.) 

▪ ARTerioinspiracje w lutym czyli czy kilka słów o idei projektu Global FemART (4 lutego 

2019 r.) 

▪ ARTerioinspiarcje w marcu czyli kilka słów o idei Work-Based Learning (nauki w miejscu 

pracy) w sektorze kreatywnym i kultury (18 marca 2019 r.)  

▪ ARTerioinspiarcje w kwietniu czyli jak zbudować miasto muzyki? (10 kwietnia 2019 r.) 

▪ ARTerioinspiracje w maju czyli o efekcie Bilbao a może „kulcie cargo”… czyli o instytucjach 

kultury w Polsce (20 maja 2019 r.)  

▪ ARTerioinspiracje w czerwcu czyli czy rewitalizacja miasta musi być połączona 

z gentryfikacją… (13 czerwca 2019 r.)  

▪ ARTerioinspiracje we wrześniu czyli o słuchaniu muzyki (12 września 2019 r.) 

▪ ARTerioinspiracje w październiku czyli o dziedzictwie niematerialnym (7 października 

2019 r.)  

▪ ARTerioinspiracje w listopadzie czyli o osobach z niepełnosprawnościami pracujących 

w sektorze kultury (19 listopada 2019 r.)  

▪ ARTerioinspiracje w grudniu czyli o wolności słowa w sztuce (2 grudnia 2019 r.) 

 

 

 

  

ARTerioinspiarcje 

https://fundacja-arteria.org/arterioinspiracje-w-styczniu-czyli-czy-moje-dziecko-ma-talent/
https://fundacja-arteria.org/arterioinspiracje-w-lutym-czyli-czy-kilka-slow-o-idei-projektu-global-femart/
https://fundacja-arteria.org/arterioinspiarcje-w-marcu-czyli-kilka-slow-o-idei-work-based-learning-w-sektorze-kreatywnym-i-kultury/
https://fundacja-arteria.org/arterioinspiarcje-w-marcu-czyli-kilka-slow-o-idei-work-based-learning-w-sektorze-kreatywnym-i-kultury/


 
 

Cykl dyskusji o nowych, „gorących” i ważnych społecznie tematach upowszechniających 

innowacyjnego podejście do nowoczesnej, innowacyjnej, także cyfrowej edukacji (także artystycznej) 

- merytoryczna, nastawiona na rozwiązywanie problemów i budowanie wiedzy debata, spotkanie 

różnych grup i środowisk. Cykl został zainaugurowany w 2013 roku, a w roku 2019 odbyły się 

następujące spotkania: 

▪ Instytut IQ czyli kilka słów o projekcie ‘Bridging the gap’ (11 lutego 2019 r.) 

▪ Instytut IQ w kwietniu czyli sprzedawać czy nie sprzedawać sztuki? (8 kwietnia 2019 r.) 

▪ Instytut IQ w czerwcu czyli o zmianie klimatu i roli zieleni w mieście (26 czerwca 2019 r.) 

▪ Instytut IQ w październiku czyli o dziedzictwie kulturowym w kontekście rozwoju lokalnego 

(18 października 2019 r.) 

▪ Instytut IQ w grudniu – Monitor miast kultury i kreatywności (6 grudnia 2019 r.) 

 

 

 
 

Zrealizowaliśmy także inne warsztaty/spotkania/akcje: 

▪ Organizacja imprez – warsztaty (15-16 marca 2019 r oraz 29-30 marca 2019 r.)  

▪ OPEN STUDIO WEEKEND – Anna Ochmann (5,6,7 lipca 2019 r.) 

 

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wygłosiła także prelekcję w trakcie seminarium „Dizajn 

w przestrzeni publicznej. Woda” w Cieszynie (12 czerwca 2019 r.) 

INSYTUT IQ 

https://fundacja-arteria.org/instytut-iq-czyli-kilka-slow-o-bridging-the-gap/


 

 

 

inne działania 
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promocja młodych talentów 

Fundacja ARTeria kontynuowała także aktywną współpracę, w ramach realizacji jednego ze swoich 

celów statutowych, z Prywatną Szkołą Muzyczną VENO'S STUDIO poprzez współorganizację 

i promocję koncertów oraz innych aktywności szkoły, w tym przede wszystkim realizację i 

współorganizację koncertów, a w 2019 r były to m.in.: 

▪ instrumentalny recital dyplomowy Antoniny Niklewskiej (14 czerwca 2019 r.) 

▪ instrumentalny recital dyplomowy Jagody Badaszewskiej (14 czerwca 2019 r.)  

▪ dwa końcoworoczne koncerty instrumentalno-wokalne (17 czerwca 2019 r.) 

▪ wokalny recital dyplomowy Julki Krzywickiej (18 czerwca 2019 r.) 

▪ wokalny koncert końcoworoczny (19 czerwca 2019 r.) 

▪ cztery koncerty zimowe, w tym kolęd i pastorałek (17, 18, 19 grudnia 2019 r.) 

 

Fundacja ARTeria zorganizowała także koncert duetu z Francji - Duo-Continotes (14 sierpnia 2019 r.)   

 

W roku 2019 r. kontynuowaliśmy także realizację programu mentoringowego (indywidulanego oraz 

grupowego) dla młodych artystów, animatorów i menadżerów kultury z zakresu działalności na rynku 

sztuki w Polsce (od stycznia do kwietnia 2019 roku zrealizowaliśmy 40 sesji). 

 

 

        



  

 

współpraca/sieciowanie 

 

W 2019 roku kontynuowaliśmy cykl spotkań sieciujących pod nazwą CULTURE HUB skierowanych do  

przedstawicieli organizacji i instytucji działających w sektorze kultury i sektorze kreatynym, artystów 

oraz osób związanych z szeroko rozumianą edukacją artystyczną i kulturalną. Ich celem jest m.in. 

nawiązanie współpracy i lepsza, wspólna koordynacja działań, większa widoczność („wzmocnienia 

głosu wspólnoty kultury”), rozwój sektora i społeczności lokalnych. Spotkanie inaugurujące działalność 

CULTURE HUB odbyło 31 stycznia 2015 r., a w roku 2019 skupiliśmy się przede wszystkim na rozwoju 

współpracy – zostało zorganizowane jedno spotkanie (16 maja 2019 r.) pod hasłem CULTURE HUB czyli 

KULTURA A GOSPODARKA, w trakcie którego podsumowaliśmy 5 lat działania inicjatywy (idea zrodziła 

się w 2014 roku), a także dotychczasowe działania i osiągnięcia,  staraliśmy się także zdefiniować 

najbardziej deficytowe aspekty dotychczasowego funkcjonowania sieci. Podjęliśmy także  próbę 

lepszego określenia zasad działania CULTURE HUB w przyszłości - w odniesieniu do szkicu 

programowego (definiującego ideę i najważniejszą rolę CULTURE HUBU jako integrację środowiska 

kultury i biznesu wokół idei różnorodności oraz poszukiwanie praktycznych i skutecznych rozwiązań 

w obszarze rozwoju sektora kultury i kreatywnego) próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak 

możemy działać razem do wzmocnienia naszego głosu jako wspólnoty kultury? Jak możemy 

koordynować wspólne działania? W jaki sposób i na jakich płaszczyznach możemy współpracować? 

Jakie działania mogą przyczyniać się do rozwoju naszej społeczności? 

 

Fundacja ARTeria, podobnie jak w poprzednich latach, włączała się także w różnorodne  działania 

lokalne/regionalne, współpracowała z licznymi organizacjami i instytucjami (lista na stronie Fundacji 

ARTeria: www.fundacja-arteria.org (zakładka „arteriopartnerzy”). 
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reprezentacja sektora kultury 
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Fundacja ARTeria prowadziła w 2019 roku aktywną działalność i współpracę międzynarodową 

w ramach międzynarodowej sieci Culture Action Europe, której jest członkiem od 2010 roku.  

Culture Action Europe to europejska sieć zrzeszająca artystów, producentów i organizatorów działań 

kulturalnych, a także organizacje kulturalne zajmująca się promowaniem kultury jako istotnego 

elementu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali lokalnej jak i europejskiej – to platforma 

współpracy składająca się z ponad stu organizacji oraz wielu indywidualnych działaczy kulturalnych 

z Europy. Stawia sobie także za cel intensyfikację debaty na poziomie Unii Europejskiej na temat 

kultury, jej roli poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktyków sektora z całej UE, jest również 

swoistym adwokatem sektora i lobbistą w stosunku do instytucji unijnych. Od 1992 CAE realizuje 

działania w strategicznej współpracy z Europejską Fundacją Kultury.  

 

 

 

 

Fundacja ARTeria prowadziła w 2019 roku aktywną działalność i współpracę międzynarodową 

w ramach międzynarodowej sieci River//Cities Platform, której jest członkiem od 2017 roku. 

 

W ramach naszej pracy w tej sieci zespół Fundacji ARTeria włączył się w realizację dwóch projektów. 

Pierwszy z nich to  I_IMPROVED (Innovative, Informal Methodologies for Practival, River-Oriented 

and Versatile Education), współfinansowany w ramach programu Erasmus+. Realizacja projektu 

przewidziana jest od  1.09.2018 r. do 30.06.2021 r., a jego celami jest integracja społeczna, otwarte 

i innowacyjne praktyki w obszarze cyfrowym oraz kształcenie dorosłych (przede wszystkim 

kompetencji pracowników i decydentów organizacji kulturalnych) na rzecz dialogu 

międzykulturowego, spójności społecznej i zaangażowania społecznego zgodnie z demokratycznymi 

wartościami. W 2019 r. przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w drugim spotkaniu partnerów 



projektu, które odbyło się w Ostende  w dniach 16-19 stycznia 2019 r., a także w tygodniu 

szkoleniowym w Gdańsku (9-13 marca 2019 r.) oraz tygodniu szkoleniowym w Ostende (Belgia) w 

dniach 16-20 marca 2019 r. 

 

Drugim projektem, w który zaangażowani byli, w 2019 roku, przedstawiciele Fundacji ARTeria jest 

projekt „Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for Excellence of 

Resilience to face Climate Change” współfinansowany w ramach programy Unii Europejskiej Horyzont 

2020, Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange, realizacja projektu 

przewidziana jest od  1.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria wzięła 

udział w pierwszym spotkaniu partnerstwa zorganizowanym w Brukseli w dniu 29 stycznia 2019 r., a 

następnie przez miesiąc współpracowała z innymi partnerami w ramach pierwszych warsztatów 

projektowych zorganizowanych w Lizbonie (1 do 31 marca 2019 r.). 

 

 

 

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria została także, w 2019 roku, wybrana do grona 

35 europejskich ekspertów i ekspertek, którzy pracowali wspólnie nad rekomendacjami związanymi 

z równością szans kobiet i mężczyzn w sektorze kultury i kreatywnym w ramach the Voice of Culture, 

elementu dialogu ze społeczeństwem obywatelskim realizowanego przez Unię Europejską. W ramach 

pracy w tej grupie eksperckiej wzięła udział w spotkaniu w Pradze (4-5 września 2019 r.), w pracach 

nad opracowaniem raportu “Gender Balance in the Cultural and Creative Sectors” oraz w spotkaniu 

w Brukseli (6 grudnia 2019 r.), będącego równocześnie prezentacją rekomendacji wypracowanych 

przez ekspertów. 

 

 

https://fundacja-arteria.org/tydzien-szkoleniowy-w-ostende-belgia-w-ramach-projektu-i_improved/


 

 

Anna Ochmann, prezes Fundacji ARTeria, wzięła udział w seminarium organizowanym przez Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+ w Polsce. Spotkanie pod hasłem 

„MOV(I)E IT FORWARD!. Dissemination, exploitation and sustainability of KA2 projects results” 

odbyło się w dniach 8-11 maja 2019 r w Zakopanem. 

 

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, została zaproszona do elitarnego grona Disordely Women 

Alliance – liderek sektora kultury z Europy. Ta nieformalna sieć – inicjatywa mająca na celu zwiększenie 

widoczności kobiet-liderek w kulturze, rozwój ich znaczenia oraz solidarności. Co 8 miesięcy 

organizowane jest spotkanie – warsztaty będące okazją do wymiany doświadczeń, do dyskusji 

i określenia celów rozwoju i współpracy. Spotkanie, w którym wzięła udział Anna Ochmann, odbyło się 

w dniach 9-10 grudnia 2019 r. w Amsterdamie. 

 

 

Badania: 

Fundacja ARTeria włącza się także aktywnie w różne badania, w roku 2019 były to: 

▪ The future objectives for EU-funded researach and innovation (lipiec 2019) 

▪ Culture and creative sectors in the European Union. State of play, preparing for the future 

(czerwiec 2019 r.) 

 



 

ARTeriodziedzictwo 
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W Dziale ARTeriodziedzictwo zajmującym się działaniami związanymi z dziedzictwem kulturowym 

zrealizowano w roku 2019 szereg spotkań z cyklu „Podróże kulturalne” dedykowanych odkrywaniu 

innych kultur, poznawaniu, a czasem nawet „smakowaniu”, bardziej lub mniej odległych regionów czy 

miast, a także poszukiwaniu ciekawostek związanych z kulturą naszych bliskich i dalekich sąsiadów. 

 

W roku 2019 odbyły się: 

▪ Kulturalne podróże w listopadzie czyli „z domu dziennego do domu nocnego” (12 listopada 

2019 r.) 

▪ Kulturalne podróże we wrześniu z wizytą w Amsterdamie (9 września 2019 r.) 

▪ Kulturalne podróże w maju czyli literacki, kobiecy szlak po Krakowie… (21 maja 2019 r.) 

▪ Kulturalne podróże w marcu – na fali… (29 marca 2019 r.)  

▪ Kulturalne podróże w styczniu czyli magiczny trójkąt na Morawach (4 stycznia 2019 r.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTeriopublikacje 
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Dział ARTeriopublikacje zajmującym się działalnością wydawniczą i wystawienniczą Fundacji 

koncentrował się w roku 2019 na działaniach związanych z promocją realizowanych projektów oraz 

przygotowaniem publikacji raportów i opracowań powstałych w ramach projektów, a tzkę na 

stworzeniu i opracowaniu szeregu autorskich artykułów pzrznaczonych do publikacji na stronach 

projektów realizowanych przez organziację. Wszystkie publikacje dostępne sa on-line na stronie 

www.fundacja-arteria.org w zakładce ARTeriopubliakcje.  

 

Fundacja ARTeria, podobnie jak w latach poprzednich, współpracowała przy realizacji szeregu filmików 

promujących młodych muzyków z Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO (→ więcej m.in. na 

kanale youtube VenosZabrze).  

 

W 2019 roku Fundacja rozpoczęła także prowadzenie własnego profilu na Facebooku 

(https://www.facebook.com/FundacjaARTeria) oraz własnego kanału na youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCVC49LA1KrhvfXWke3U5ETg)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacja-arteria.org/
https://www.facebook.com/FundacjaARTeria
https://www.youtube.com/channel/UCVC49LA1KrhvfXWke3U5ETg


 

 

Wolontariat 
W roku 2019 Fundacja ARTeria kontynuowała działania mające na celu rozwój wolontariatu 

w organizacji. Naszymi celem było nie tylko pozyskanie nowych osób zaangażowanych w nasze 

działania, ale przede wszystkim poprzez ich aktywność rozwój Fundacji na płaszczyznach stanowiących 

najlepsze odzwierciedlenie potrzeb przedstawicieli sektora.  

 

Jak co roku zorganizowaliśmy także Dzień Wolontariusza (5 grudnia 2019 r.). 
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www.fundacja-arteria.org 

______________ 
zdjęcia z archiwum Fundacji ARTeria (Mateusz Paszek, Sergey Lapshin, Dawid Klein, Anna Ochmann, Michalina Kuczyńska) 

partnerów projektowych Fundacji ARTeria (w tym Dejana Buluta na zlecenie MITRA (Słowenja) w ramach projektu ECLN) 

mufon.pl (z zasobów Wydziału Dialogu UMWŚ) 

River//Cities oraz Culture Action Europe 

http://www.fundacja-arteria.org/

