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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. 
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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 - zagadnienia i badania związane z polityką kulturalną, projekty związane 

z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora kultury - szczególnie organizacji 

pozarządowych działających w tej sferze, z rozwojem społecznym i gospodarczym poprzez 

działania kulturalne oraz medialne, edukację kulturalną, projekty artystyczne 

 ARTeriodziedzictwo - działania związane z dziedzictwem kulturowym 

 ARTeriopublikacje - działalność wydawnicza Fundacji 

 

 

 

 



 

ART&NET 
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European Cultural Learning Network 

W 2014 roku kontynuowaliśmy realizację międzynarodowego projektu European Cultural Learning 

Network współfinansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci  - Lifelong Learning 

Programme; wartość projektu 701 708,00 euro; realizacja 1.10.2012 roku do 30.09.2015 roku:  

 

European Cultural Learning Network to projekt, w ramach którego analizujemy i pilotujemy nowe 

sposoby wspierania osób oraz organizacji związanych z europejską edukacją kulturalną, działając na 

rzecz wzmocnienia ich statusu oraz integracji, a także chcemy wspierać działania związane z edukacją 

zawodową w tym sektorze. Projekt jest realizowany etapami: 

 badanie sektora edukacji kulturalnej w kraju każdego z partnerów projektu 

 lokalizację oraz identyfikację nowych organizacji i interesariuszy w sektorze edukacji 

kulturalnej 

 rozwój programów szkolenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do aktualnych 

potrzeb 

 ewaluację i doskonalenie powstałych programów z myślą o ich zastosowaniu dla całego 

sektora edukacji kulturalnej 

 rozpoznanie nowych możliwości zdobywania certyfikatów i kwalifikacji zawodowych 

 promowanie, sieciowanie i dostarczanie informacji dla sektora edukacji kulturalnej za pomocą 

multimedialnej platformy internetowej – Obserwatorium 

 badanie potrzeby i możliwości stworzenia nowego stowarzyszenia dla osób zawodowo 

związanych z edukacją kulturalną - European Association for Cultural Learning (EACL). 

Edukacja kulturalna to w rozumieniu założeń projektu szeroko: nauczanie i poznawanie sztuki oraz 

kultury odbywające się w sposób niesformalizowany zarówno w instytucjach kultury, 

http://www.fundacja-arteria.org/plikiarteria/image/logo-2013/ilustracja do projektu ECLN.jpg


w placówkach artystycznych, w domach i centrach kultury czy też na przykład w ramach uczestnictwa 

w festiwalach czy przeglądach. A więc przede wszystkim poza instytucjami zapewniającymi formalne 

wykształcenie, takimi jak uniwersytety czy kolegia. Inicjatywa ECLN ma swoje korzenie w ruchach na 

rzecz sztuki tworzonej dla i przez społeczność (Community Arts and Popular Culture movements), 

które w latach 60 i 70 dwudziestego wieku pojawiły się zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak 

i w Europie Zachodniej przede wszystkim jako wyraz sprzeciwu wobec elitarnego pojmowania sztuki. 

Sztuka, poprzez swój egalitarny charakter - zarówno poprzez „uprawianie” sztuki jak i uczestnictwo w 

kulturze - ma ogromny transformacyjny wpływ na jednostkę oraz na społeczność. Projekt ECLN jest 

więc odpowiedzią na potrzeby wszystkich tych, którzy działają zawodowo na płaszczyźnie edukacji 

kulturalnej, wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym w tej dziedzinie poprzez 

skoordynowanie działań na poziomie międzynarodowym związane z edukacją kulturalną, 

z kompetencjami kulturalnymi i wyzwaniami jakie stawia przed wszystkimi konieczność edukacji przez 

całe życie. 

 

 

 

Oprócz Fundacji ARTeria, w projekt zaangażowało się dwunastu partnerów z jedenastu krajów 

Europy: Collage Arts (koordynator projektu) oraz Rinova z Wielkiej Brytanii, New Arts College 

z Holandii, Kau Academy z Estonii, VIA University z Danii, Dimitra z Grecji, Stowarzyszenie Prostor Plus 

z Chorwacji, Hope for Children z Cypru, Stowarzyszenie Mulab z Włoch oraz  CEPS z Hiszpanii.  
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Najważniejsze działania zrealizowane w ramach tego projektu w roku 2014 to: 

 udział w  międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu w Rijece (Chorwacja)  

w dniach 19 – 21 marca 2014 roku dedykowanemu z jednej strony podsumowaniu działań 

projektowych w blisko połowie realizacji projektu, z drugiej było okazją do podsumowania 

zakończonego przez partnerów badania sektora edukacji kulturalnej w Unii Europejskiej oraz 

przygotowaniu następnej fazy testowej. W ostatnim dniu seminarium organizatorzy 

zaplanowali otwarte FORUM, w trakcie którego artyści i reprezentanci organizacji kulturalnych 

z Chorwacji wspólnie z przedstawicielami wszystkich partnerów projektu mogli porozmawiać 

o rezultatach i celach pracy zespołu naszej sieci. 

 udział w  międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu w Nikozji (Cypr) 

w dniach 8 – 10 października 2014 roku 

 podsumowanie części badawczej projektu: 

 raport “ECLN Research Report, the State of Play: The Cultural and Creative 

Sector In Europe” 

 publikacja będąca podsumowaniem w/w raportu w wersji językowej 

PL/ANG (więcej w sprawozdaniu w dziale ARTeriopublikacje) 

 prezentacja wyników badania (30 maja 2014 roku) 

 realizacja etapu testowego „core curriculum” (mini-case studies) - nagrania video 

wywiadów/wywiady pisemne z osobami ze starannie wybranej grupy fokusowej – z osobami, 

które nie tylko są związane z edukacją kulturalną, ale mają doświadczenie w pracy/edukacji 

w różnych kontekstach kulturowych i społecznych. Zespół Fundacji ARTeria pod 

przewodnictwem Anny Ochmann pracował w podgrupie „roboczej” z przedstawicielami Collage 

Art z Wielkiej Brytanii i New Arts College z Holandii. Przedmiotem wywiadów, które 

realizujemy w maju i na początku czerwca 2014 roku są cztery z wymienionych powyżej 

kluczowych elementów: Cultural context, Communication, Coaching, Selfawerness. 

 

Dodatkowym działaniem w roku 2014 był pierwszy wspólny projekt sieci ECLN zatytułowany 

CURATIVE ART – powstanie kolekcji dzieł sztuki dla schroniska dla bezdomnych chłopców 

prowadzonych przez naszego cypryjskiego partnera Hope for Children. 

 

 



 

cykle spotkań, warsztatów, debat 
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              ARTerioinspiracje 

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 2014 dotyczyły one:  

 ARTerioinspiracje XXXVIII. Europe is a peace project, not just a form of 

government (8 stycznia 2014 roku) 

 ARTerioinspiracje XXXIX. KULTUROTWRÓRCY czyli kultura „kulturalna”, kultura 

„Kreuzbergu” i kultura aktywizmu” (10 lutego 2014 roku) 

 ARTerioinspiracje XXXX. O politykach kulturalnych w kontekście wyborów 

(11 marca 2014 roku) 

 ARTerioinspiracje XXXXI. ATOM KULTURY (11 kwietnia 2014 roku) 

 ARTerioinspiracje XXXXII. Czy warto jeszcze chodzić do opery i co to jest rozwój 

widowni (15 maja 2014 roku) 

 ARTerioinspiracje XXXXIII. Zrównoważony rozwój – gdzie kultura? (9 czerwca 

2014 roku) 

 ARTerioinspiracje XXXXIV. O tym jak edukacja muzyczna rozwija mózg! 

(13 września 2014 roku) 

 ARTerioinspiracje XXXXV. Kultura na co dzień, nie od święta (17 października 

2014 roku) 

 ARTerioinspiracje XXXXVI. No more economic impast studies... (3 listopada 

2014 roku) 

 ARTerioinspiracje XXXXVII. Niezależne spółdzielnie i obywatelskie media 

(16 grudnia 2014 roku) 

 

 

  



Instytut IQ 

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

innowacyjnego podejście do kwestii publicznych - merytoryczna, nastawiona na rozwiązywanie 

problemów i budowanie wiedzy debata, spotkanie różnych grup i środowisk. Cykl został 

zainaugurowany w 2013 roku, a w roku 2014 odbyło się pięć spotkań: 

 O kulturze miejskiej (12 lutego 2014 roku)  

 Pianino dla każdego dziecka (4 kwietnia 2014 roku) 

 10 utworów muzyki klasycznej, które musisz znać (28 czerwca 2014 roku) 

 Edukacja „cyfrowych tubylców” (15 października 2014 roku) 

 Uczenie dla przyszłości (4 grudnia 2014 roku) 

 

 

 
 

 

Zrealizowaliśmy także inne warsztaty/spotkania: 

 multiKREATOR czyli EUROPEJSKI DZIEŃ KREATYWNOŚCI (21 marca 2014 roku) 

 „Dzień Otwarty Wyborcy” (10 maja 2014 roku)  

 ART-terapia - KRAINA DŹWIĘKÓW (30 sierpnia 2014 roku)  

 ART-terapia - PĘDZEL I GLINA (6 września 2014 roku)  

 ART-terapia - KREATYWNE PISANIE (20 września 2014 roku)  

 Jaki jest Twój artystyczny archetyp? (20 października 2014 roku) 

 Jaki jest archetyp Twojej organizacji/instytucji? (21 października 2014 roku) 
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Fundacja ARTeria kontynuowała także w 2014 roku współpracę z VENO’S STUDIO Przemysły Qultury 

m.in. poprzez realizację szeregu szkoleń i warsztatów o tematyce: 

 Organizacja imprez – szkolenie dla młodych menadżerów muzycznych 

 Organizacja imprez – przygotowanie wolontariuszy (szkolenie dla koordynatorów) 

 Jak zorganizować festiwal – zarządzanie artystycznymi projektami 

multidyscyplinarnymi 

 Prowadzenie działalności gospodarczej w przemysłach kreatywnych w realiach 

polskich oraz w kontekście globalizacji - zagadnienia prawno-formalne, 

zagadnienia praktyczne 

 Marketing 3.0 w mikroprzedsiębiorstwie 

Współorganizowaliśmy także cykle szkoleniowe skierowane przede wszystkim do artystów oraz 

freelancerów chcących rozpocząć lub prowadzących własną działalność gospodarczą (szkolenia były 

odpowiedzią na diagnozę potrzeb zdefiniowaną w trakcie badania sektora kultury realizowanego przez 

Fundację ARTeria  w 2013 roku):  

 Moja praca w kapciach… Marketing dla freelancera 

 Moja praca w kapciach… Motywacja i zarządzanie czasem w działalności 

freelancerskiej 

 Moja praca w kapciach … Kosztorysowanie w działalności artystycznej, techniki 

sprzedaży  

Kolejne szkolenia realizowane we współpracy dotyczyły tematyki medialnej: 

 Wystąpienia publiczne 

 Praca z mikrofonem 

 Praca przed kamerą 

 Media XXI wieku 

Zupełnie nową płaszczyzną współpracy był ARTecoching – warsztaty motywacyjne. 

 

 



 

 

inne działania 
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W 2014 roku zrealizowaliśmy także szereg działań związanych z prowadzonym przez Fundację ARTeria 

INFORMATOREM OBYWATELSKIM (powstałym w latach 2012-2013 w ramach projektu 

„Kooperatywność, komunikatywność, kreatywność”, współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). W 2014 roku oprócz spotkań kolegium redakcyjnego 

zorganizowaliśmy kilka warsztatów dla młodych pasjonatów dziennikarstwa obywatelskiego:  

 warsztaty „Zostań dziennikarzem obywatelskim! Dołącz do naszej redakcji!” 

(19, 20, 21 lutego 2014 roku)  

 warsztaty dziennikarstwa radiowego „Magia radia... czyli spróbuj swoich sił 

za mikrofonem!” (21 - 22 kwietnia 2014 roku)  

 warsztaty Emisja głosu w pracy dziennikarskiej (8-9 czerwca 2014 roku) 

 międzynarodowe warsztaty Filmowanie jest proste! zrealizowane we współpracy 

ze Stowarzyszeniem MITRA ze Słowenii (7, 8 i 9 lipca 2014 roku)  

 

 

  

 

W 2014 roku także tematyka związana z ekologią i społecznym zaangażowaniem w przestrzeń 

(szczególnie zieloną) miasta zagościła w fundacji, m.in. za sprawą dwóch spotkań-warsztatów: 

 Ogrodnik – buntownik czyli co to jest guerilla gardening (28 kwietnia 2014 roku) 

 Zrób sobie zieleń w mieście! (4 listopada 2014 roku) 

 



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: 

 wokalny recital dyplomowy Magdaleny Kwarciak (5 stycznia 2014 roku, IMPRESJA 

Zabrze) 

 koncerty zimowe uczniów i słuchaczy PSM VENOS STUDIO - Dział Dziecięcy oraz 

Dział Młodzieżowy (9 stycznia 2014 roku, IMPRESJA Zabrze) 

 wokalny recital dyplomowy Karoliny Butryn (18 lutego 2014 roku, JAZOVIA Gliwice)  

 wokalny recital dyplomowy Nicolle Býmy oraz instrumentalny recital dyplomowy 

Davida Konwanta (4 czerwca 2014 roku, Kino ROMA Zabrze) 

 wokalny koncert kolęd i piosenek zimowych (17 grudnia 2014 roku, IMPRESJA Zabrze)  

Specjalne miejsce w działalności wspierającej rozwój młodych talentów w roku 2014 zajmuje 

współorganizacja jubileuszu 15-lecia Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO'S STUDIO zorganizowana 

13 czerwca 2014 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu pod hasłem: „Be hard! Play music!” 

czyli DZIEŃ MUZYKI z VENO’S STUDIO! 

 

        

 

konferencje 

Przedstawiciele Fundacji brali aktywny udział w szeregu międzynarodowych i krajowych konferencji, 

seminariów i imprez związanych z rozwojem sektora kultury i edukacji kulturalnej w Polsce i Europie, 

z polityką kulturalną, przemysłami kreatywnymi i innymi zagadnieniami związanymi z działalnością 

statutową organizacji, w tym w 2014 roku:  

 inauguracja Akademii Erasmus+ (25 lutego 2014 roku, Warszawa) 

 „PARTNERSTWO, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, POLITYKA” - Kongres Kobiet Województwa 

Śląskiego (15 marca 2014 roku, Katowice) 

 w międzynarodowej konferencji CULTURE AROUND: European Conference On Culture 

Marketing (19 listopada 2014 roku, Warszawa) 
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udział w badaniach 

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli także udział (jako organizacja oraz niezależnie jako osoby 

indywidualne – obywatele UE) w badaniu „European house for Civil Society” mającym na celu 

lepsze zrozumienie potrzeb społeczeństwa obywatelskiego oraz ocenę dotychczasowych inicjatyw 

związanych z angażowaniem obywateli w sprawy UE, a także określenie czy istnieje zapotrzebowanie 

na taki europejski „dom”, jakie luki ma on wypełnić oraz w jaki sposób uzupełni on istniejące 

inicjatywy. 

 

 

 

 

współpraca/sieciowanie 

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”) oraz Informatora Obywatelskiego 

www.informatorobywatelski.org (zakładka „strony partnerskie”). 

 

Fundacja ARTeria kontynuowała także opracowywania i rozsyłanie newslettera Fundacji (w grudniu 

2014 roku Fundacja posiadała około 6000 odbiorców polskich oraz ponad 3500 odbiorców 

zagranicznych newslettera). 

 

 

 

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


 

reprezentacja sektora kultury 
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Fundacja ARTeria prowadziała w 2014 roku także aktywną działalność i współpracę międzynarodową 

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

Coroczne  spotkanie sieci, połączone z zatwierdzeniem sprawozdania i budżetu sieci, wyborami do 

Executive Committee, prezentacją planu pracy na kolejny rok odbyło się w roku 2014 w Newcastle w 

Wiekiej Brytanii. Spotkanie było kontynuacją wcześniejszych dyskusji na temat wspólnej przyszłości 

oraz znaczenia kultury w rozwoju społecznym Europy. Konferencje, organizowane przez sieć CAE, 

mają długą tradycję i są jednym z najważniejszych spotkań europejskich operatorów kultury, 

aktywistów sektora, ekspertów i twórców, przedstawicieli europejskich instytucji kulturalnych przede 

wszystkim ze względu na ich tematykę – zawsze są poruszane bieżące, najistotniejsze zagadnienia dla 

funkcjonowania sektora w UE.  

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 110 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 doswiadczeń i wiedzy praktyków sektora z całej UE, jest również 

swositym adowkatem sektora i lobbistą w stosunku do instytucji unijnych. Od 1992 CAE realizuje 

działania w strategicznej współpracy z Europejską Fundacją Kultury. Członkowie CAE w Polsce to, 

oprócz Fundacji ARTeria, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Fabryka Sztuki w Łodzi 

i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 
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W Dziale ARTeriodziedzictwo zajmującym się działaniami związanymi z dziedzictwem kulturowym 

zrealizowano w roku 2014 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 2014 odbyło się sześć spotkań z tego cyklu: 

 Rowerem po Holandii (2 stycznia 2014 roku) 

 Radość życia i idealizm czyli SŁONECZNIKI Van Gogha (27 marca 2014 roku) 

 Flamandzka Wenecja czy średniowieczny Dsneyland?” Zapraszamy do Brugii 

(14 maja 2014 roku) 

 Na ścieżkach imperium... czyli Cuenca (27 września 2014 roku) 

 W kraju Afrodyty czyli zapraszamy na Cypr (18 listopada 2014 roku) 
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W Dziale ARTeriopublikacje zajmującym się działalnością wydawniczą Fundacji zrealizowano 

w roku 2014 następujące działania: 

 

 Publikacja „ECLN. Podsumowanie raportu badawczego” w wersji językowej polsko-

angielskiej (do pobrania ze strony Fundacji ARTeria: www.fundacja-arteria.org) 

 

 Informacja o działaniach Fundacji Arteria w postaci pokazu/publikacji w stylu pecha-kucha 

(do pobrania ze strony Fundacji ARTeria: www.fundacja-arteria.org) 

 

 Promocyjny film o działaniach Fundacji ARTeria (do pobrania ze strony Fundacji ARTeria: 

www.fundacja-arteria.org) 

 

 Współpraca przy realizacji szeregu filmików promujących młodych muzyków 

z Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO, m.in. (więcej na kanale youtube Venos 

Zabrze):  

 https://www.youtube.com/watch?v=WZazzmiVD6k 
 https://www.youtube.com/watch?v=ec8sbRi5hHU 

 https://www.youtube.com/watch?v=sOlxqjxU_p4 
 https://www.youtube.com/watch?v=Vmj_M4OV7ug 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ku4Boh-z5jk 

 https://www.youtube.com/watch?v=6cGu1bLq8uw 
 https://www.youtube.com/watch?v=O8HywbXY2xo 

 https://www.youtube.com/watch?v=v3isk-eUfcI 
 https://www.youtube.com/watch?v=ecf8wrS0sEo 

 https://www.youtube.com/watch?v=l3wzvriNnfA 

 https://www.youtube.com/watch?v=7W9rn-6jsEU 
 https://www.youtube.com/watch?v=7W9rn-6jsEU 

 https://www.youtube.com/watch?v=WJ48byY66VI 
 https://www.youtube.com/watch?v=-mr8zgl9Q6U 
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Wolontariat 
W roku 2014 Fundacja ARTeria kontynuowała rozpoczęte rok wcześniej intensywne 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. 

W 2014 roku współpracowało z Fundacją ARTeria 21 wolontariuszy, a  5 grudnia 2014 roku – 

z okazji Międzynarodowego Dniu Wolontariatu zorganizowaliśmy spotkanie - w gronie 

pracowników i wolontariuszy ARTerii - żeby wspólnie świętować ten dzień.  
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