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Regon: 240600010 

NIP: 6482618597 

 

Zarząd:  

Anna Ochmann - prezes Fundacji,  

Krystyna Sośnierz – wiceprezes Fundacji 

  

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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T a l e n t  M a t c h i n g  E u r o p e  

Vocational Mentoring for I-VET in Europe's Creative Industries 

W 2016 roku kontynuowaliśmy realizację międzynarodowego projektu Talent Matching Europe – 

Vocational Mentoring for I-VET in Europe’s Creative Industries współfinansowanego w ramach 

programu Erasmus+, realizacja 1.11.2015 roku do 1.09.2018 roku:  

 

Talent Matching Europe to project, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich 

rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu 

koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów 

pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury 

i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy.  

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus +.             
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Partnerzy projektu:    

 

                     

 

Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: 

 badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy 

w przemysłach kultury i przemysłach kreatywnych 

 ocenę potrzeb szkoleniowych także pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach 

 wypracowanie nowych programów kształcenia dla doradców w tym zakresie 

 stworzenie międzynarodowej platform wymiany wiedzy oraz współpracy 

 organizację wyjazdów szkoleniowych dla trenerów 

Najważniejsze działania zrealizowane w roku 2016: 4 i 5 lutego w Londynie odbyło się pierwsze 

spotkanie partnerów projektu, a w dniach 30 czerwca – 1 lipca spotkaliśmy się w Rijece, gdzie 

omówiliśmy wyniki badania realizowanego w każdym z partnerskich krajów, w ramach 

których szukaliśmy wspólnych obszarów deficytowych oraz wyzwań stojących przez sektorem kultury 

i kreatywnym. Przedstawiciele Fundacji ARTeria poprowadzili tam dwa cykle warsztatów „Occupational 

and Personal Specification for the Vocational Mentor in the CCIs” oraz „Vocational Mentor in the CCIs 

Competency Standards”. 28 lipca 2016 roku w KURORCIE QULTURY Gajowa 9 (Zabrze – 

Mikulczyce) zorganizowaliśmy projektowy multievent – były warsztaty, debata a także muzyczny akcent 

– występ młodych muzyków. 

 

 



 

A r t E N p r i s e  
W 2016 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu  „ArtENprise” (“Supporting 

Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills”) współfinansowanego 

w ramach programu Erasmus+, realizacja: 1.10.2016 r. do 31.09.2018 r. 

 

Główne cele projektu obejmują wypracowanie metod wsparcia artystów i przedstawicieli organizacji 

kulturalnych w rozwoju ich umiejętności przedsiębiorczych  i modeli biznesowych. Najważniejsze 

elementy projektu obejmują m.in.: metody rozwoju umiejętności przedsiębiorczych, tworzenie i bieżące 

kształtowanie modeli biznesowych w organizacjach kulturalnych, wsparcie mentorskie, wymiana 

najlepszych praktyk i rozwiązań. Głównym narzędziem będzie zaadoptowanie na potrzeby tych celów 

tzw. “The Enterprise Circle”, a oprócz pracy nad umiejętnościami „twardymi” ważnym elementem 

projektu będzie stworzenie społecznej platformy „learningowej” 
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Partnerzy projektu:   

 

 

 

 

 

Najważniejsze działania zrealizowane w roku 2016: spotkanie parterów projektu, które odbyło się 

w dniach 20 oraz 21 października w Granadzie, a także realizacja badania ilościowego on-line 

odnoszącego się do refleksji nad działalnością artystyczną lub twórczą w perspektywie ekonomicznej, 

do udziału w którym zaprosiliśmy artystów, dizajnerów, szeroko: osoby związane zawodowo z sektorem 

kultury i kreatywnym (także przedstawicieli organizacji i instytucji kulturalnych) – niezależnie od branży. 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus +.  

 

 

 

 

 

European Cultural Learning Network 

W roku 2016 nastąpiło finalne rozliczenie, a tym samym zamknięcie projektu European Cultural 

Learning Network współfinansowanego w ramach programu Leonardo da Vinci - Lifelong Learning 

Programme, realizowanego od  1.10.2012 roku do 30.09.2015 roku. 

 



 

spotkania, warsztaty, debaty 
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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 2016 dotyczyły one:  

 ARTerioinspiracje XXXXXVI. Więcej lekcji muzyki=większa jakość szkoły (4 stycznia 

2016 r.) 

 ARTerioinspiracje XXXXXVII. O tym co dają lekcje fortepianu (23 lutego 2016 r.) 

 ARTerioinspiracje XXXXXVIII. O trajektoriach sukcesu artystycznego (10 marca 2016 

r.) 

 ARTerioinspiracje XXXXXIX Czy edukacja artystyczna rozwija kreatywność? 

(8 kwietnia 2016 r.) 

 ARTerioinspiracje XXXXXX o kreatywnym rynku pracy w Unii Europejskiej i Wielkiej 

Brytanii (13 maja 2016 r.) 

 ARTerioinspiracje XXXXXXI jaką książkę wybrać na wakacje, a przy okazji o 

czytelnictwie w Polsce (17 czerwca 2016 r.) 

 ARTerioinspiracje XXXXXXII czyli o rozwoju publiczności (14 września 2016 r.) 

 ARTerioinspiracje XXXXXXIII Liszt - pierwszy muzyczny superstar (13 października 

2016 r.) 

 ARTerioinspiracje XXXXXXIII Quo vadis artysto po studiach (16 listopada 2016 r.) 

 ARTerioinspiracje XXXXXXIV O pozarządowych marginesach sztuki (14 grudnia 

2016 r.) 

 

 

 

 

  



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 

2016 odbyły się następujące spotkania: 

 Słów kilka o wpływie muzykowania na rozwój kory mózgowej (15 lutego 2016 r.)  

 …O śpiewaniu zawsze… solo, w grupie, a nawet w chórze (14 kwietnia 2016 r.) 

 Minute of Listening każdego dnia (13 czerwca 2016 r.) 

 Kim jest nauczyciel przedmiotów artystycznych (10 października 2016 r.) 

 Muzyka i mózg czyli nowe badania, ale nie tylko (21 grudnia 2016 r.) 

 

 
 

Zrealizowaliśmy także inne warsztaty/spotkania/akcje: 

 Siła mojego głosu (9 -11 lutego 2016 r.) 

 Jak być dobrze zrozumiałym podczas wystąpień publicznych (12-13 lutego 2016 r.)  

 Ja – mój oddech – moja świadomość  – mój stres (19-20 lutego 2016 r.) 

 Moja praca w kapciach (23-24 lutego 2016 r.) 

 „WEŹ ODDECH! - właściwe oddychanie w życiu codziennym” - warsztaty dla 

wolontariuszy (3, 4, 11, 17, 18, 21 i 22 marca 2016 r.)  

 „ODDYCHAJ PEŁNĄ PIERSIĄ” czyli coś dla seniorów (6, 11, 13 i 18 kwietnia 2016 r.) 

 NIE BÓJ SIĘ SCENY czyli wystąpienia publiczne – dla uczniów, studentów i 

fundacyjnych wolontariuszy (9-10 kwietnia 2016 r.) 

 NIE BÓJ SIĘ SCENY czyli wystąpienia publiczne – dla uczniów, studentów i 

fundacyjnych wolontariuszy (23-24 kwietnia 2016 r.)  

 Młody muzyk na scenie (10-12 maja 2016 r.) 
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 MIKROFON NIE JEST TAKI STARSZNY… - szkolenie z wystąpień publicznych (14 

oraz 28 maja 2016 r.)  

 ORGANIZACJA IMPREZ (18 i 19 lipca 2016 r.) 

 ORGANIZACJA IMPREZ – II edycja (2-3 sierpnia 2016 r.) 

 Wystąpienia publiczne i praca przed kamerą – warsztaty (22 i 23 sierpnia 2016 r.) 

 Wystąpienia publiczne i praca przed kamerą – warsztaty (29 i 30 sierpnia 2016 r.) 

 MIKROFON I KAMERA czyli wystąpienia nie tylko na scenie (8 i 11 sierpnia 2016 r.)  

 MIKROFON I KAMERA czyli wystąpienia nie tylko na scenie - II edycja (17 i 18 

września oraz 1 i 2 października 2016 r.)  

 MIKROFON I KAMERA czyli wystąpienia nie tylko na scenie - III edycja (5, 12, 19 

oraz 20 listopada 2016 r.)  

 Moja praca w kapciach – tym razem dla muzyków (w dniach 7-18 listopada 2016 r.) 

 

Fundacja ARTeria włączyła się także w inicjatywę Komisji Europejskiej ‘European Vocational Skills 

Week – Discover your Talent!’ promującej rolę kształcenia zawodowego dla rozwoju umiejętności 

i  kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy oraz tworzenie samych miejsc pracy, 

realizując warsztaty: 

 Jestem artystą i nie pracuję za darmo (10 grudnia 2016 r.) 

 Na scenie i w życiu - głos jako narzędzie pracy (7 grudnia 2016 r.) 

Zrealizowaliśmy także kilkadziesiąt godzin indywidulanego oraz grupowego mentoringu dla 

młodych artystów, animatorów i menadżerów kultury z zakresu działalności na rynku sztuki w Polsce, 

m.in. w marcu, listopadzie i grudniu 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: 

 koncert semestralny klas młodszych (Galeria IMPRESJA w Zabrzu,14 stycznia 2016 r.) 

 wokalno-instrumentalnego koncertu zimowego słuchaczek i słuchaczy Prywatnej 

Szkoły Muzycznej i Studium Muzyki Rozrywkowej VENO’S STUDIO (Galeria IMPRESJA 

w Zabrzu, 18 stycznia 2016 r.) 

 recital dyplomowy Anny Wiencek (KINO ROMA, 21 stycznia 2016 r.) 

 recital dyplomowy Justyny Kwaśniok (Centrum Organizacji Kulturalnych PEREŁKA, 29 

stycznia 2016 r.) 

 recital dyplomowy Marty Zamory (OFICYNA, 8 czerwca 2016 r.) 

 instrumentalne recitale dyplomowe Małgorzaty Bieni i Magdaleny Pendziałek  

(KURORT QULTURY, 20 czerwca 2016 r.) 

 koncerty końcoworoczne młodszych wykonawców Prywatnej Szkoły Muzycznej 

VENO’S STUDIO (KURORT QULTURY, 21 czerwca 2016 r.) 

 wokalny recital dyplomowy Agnieszki Gabryś (22 czerwca 2016 r.) 

 koncert podsumowujący kolejny rok pracy słuchaczy Studium Muzyki Rozrywkowej 

Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO (KURORT QULTURY, 23 czerwca 2016 r.) 

 koncert uczniów klas młodszych Prywatnej Szkoły Muzycznej  VENO’S STUDIO (KURIRT 

QULTURY, 19 grudnia 2016 r.) 

 koncert zimowy klas wokalnych Studium Muzyki Rozrywkowej VENO’S STUDIO, a także zespołu 

instrumentalnego (KURORT QULTURY, 20 grudnia 2016 r.) 

 

Z okazji International JAZZ DAY zorganizowaliśmy, wspólnie z Prywatną Szkola Muzyczną VENO’S 

STUDIO, 30 kwietnia 2016 warsztaty oraz jam session pod hasłem „Jazz - my favorite thing....”. 

 

 

 

        



  

 

współpraca/sieciowanie 

 

W 2016 roku kontynuowaliśmy cykl spotkań sieciujących pod nazwą CULTURE HUB skierowanych do  

przedstawicieli organizacji i instytucji działających w sektorze kultury, artystów i 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 2016 zrealizowaliśmy dwa spotkania: 23 marca 2016 r. oraz 25 listopada 

2016 r.  

 

Fundacja ARTeria jest, już kolejny rok, partnerem wspierającym kolejną edycję międzynarodowego 

festiwalu filmowego International Documentary Film Festival DOKUDOC 2016 oraz 

warsztatów DOKU workshop 2016, których głównym organizatorem jest nasz wieloletni słoweński 

partner – MITRA. 

 

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”). 

 

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

2016 roku Fundacja posiadała około 6000 odbiorców polskich oraz ponad 3500 odbiorców zagranicznych 

newslettera). 
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reprezentacja sektora kultury 
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Fundacja ARTeria prowadziła w 2016 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.  

 

Najważniejsze działania w roku 2016 r. to: 

Przedstawiciele Fundacji wzięli udział w dniach 27-28-29 kwietnia 2016 r. w debacie o sztuce 

i zaangażowaniu politycznym współczesnego świata artystycznego w formie międzynarodowego 

panelu dyskusyjnego on-line pod hasłem „jamm’Europe”. Debata zorganizowana przez Culture Action 

Europe moderowana była z Gdańska (Centrum św. Jana) i dotyczyła istotnych kwestii związanych 

ze sztuką współczesną.  

 

6 października 2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie-dyskusję prezentujące najważniejsze 

założenia programu i rekomendacje CAE dotyczące programu KREATYWNA EUROPA. Wnioski 

z naszej dyskusji zostały przekazane Culture Action Europe m.in. jako głos polskiego sektora 

pozarządowego. Dyskutowaliśmy m.in. o konieczności zapewnienia większej transparentności 

w procesie ewaluacji programu, a przede wszystkim o jasnych zasadach wyboru ewaluatorów. 

Szczególnie rekomendacja lepszego i bardziej dokładnego opisywania efektów realizowanych projektów 

poprzez precyzyjniejsze odniesienie do najważniejszych wytycznych programu (np. rozwój umiejętności 

czy mobilność) wywołała dłuższą dyskusję. Z kolei rekomendacja uproszczenia procesu aplikacji z jednej 

strony spotkała się z aprobatą uczestników naszego spotkania, choć podzielił ich koncepcja 

dwustopniowego aplikowania (pierwszy/wstępny etap oceny na podstawie fiszki projektowej i dopiero 

wybrane wstępnie koncepcje składane byłyby w formie kompletnego wniosku). 

 

Doroczne spotkanie sieci odbyło się za rok 2016 odbyło się w styczniu 2017 r. w Budapeszcie. 

 

 



 

 

Rada Organizacji Pozarządowych 

przy Ministrze  Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, została w 2015 roku powołana do udziału w pracach 

Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze  Kultury i Dziedzictwa Narodowego na okres 4 lat.  

Rada, jako organ pomocniczy, stanowi platformę dialogu obywatelskiego, która dzięki wymianie wiedzy 

i argumentów, pomaga wypracowywać rozwiązania optymalne dla wszystkich uczestników życia 

publicznego. 

Spotkania Rady w 2016 roku odbyły się: 18 stycznia 2016 r. oraz 29 lutego 2016 r. (analiza 

programów MKiDN pod kątem lokalnych inicjatyw kulturalnych), dalsza działalność Rady została 

zawieszona. 

 

Anna Ochmann zaangażowała się w prace trzech zespołów roboczych: 

 zespołu ds. prawa autorskiego 

 zespołu ds. inicjatyw lokalnych 

 zespołu ds. ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia emerytalnego twórców 

 

 

 

 

 



Inne działania: 

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w Kongresie Kultury zorganizowanym w dniach 7 – 9 

października 2016 r. w Warszawie. Uczestnicy kongresu próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, 

jakiej kultury dziś potrzebujemy i w jaki sposób kultura może służyć budowaniu otwartej, wielogłosowej 

i równoprawnej wspólnoty? Zastanawialiśmy się jak zapewnić wszystkim równy dostęp do kultury? 

Dyskusja o wartościach, autonomii kultury, politykach kulturalnych i ekonomii kultury, o mediach 

publicznych, bibliotekach i domach kultury, o sztuce i jej odbiorcach, o roli twórców i animatorów 

kultury, edukacji kulturalnej była elementem  diagnozowania problemów związanych z miejscem i rolą 

kultury w Polsce. 

 

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w warsztacie eksperckim poświęconemu 

tematowi „Kultury w regionie”, który odbył się 26 października 2016 r. na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu. Był to element pionierskiego procesu partycypacji w regionie realizowanym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego, a impulsem do debaty nad przyszłością województwa był dokument 

„Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 – Kierunek Śląskie 

3.0. – Inicjatywa Strategiczna”, przygotowany przez Zarząd Województwa we współpracy 

z przedstawicielami różnych środowisk od 2015 r. 

Cały proces składa się z kilku etapów, z których pierwszym był cykl warsztatów tzw. „subregionalnych”, 

eksponujących potencjał każdego z 4 subregionów województwa śląskiego, a skupiający osoby 

zaangażowane biznesowo, społecznie i kulturalnie w rozwój województwa. Kolejny krokiem były 

warsztaty „tematyczne” poświęcone każdemu z obszarów tego Programu, w tym: 

1. Aktywność przedsiębiorcza i innowacje na rzecz nowej gospodarki 

2. Rewitalizacja przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych 

3. Infrastruktura transportowa, zielona i nowa energetyka 

4. Kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska i innowacje społeczne 

5. Kultura 

 

 

 

 

 



 

 

ARTeriodziedzictwo 
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W Dziale ARTeriodziedzictwo zajmującym się działaniami związanymi z dziedzictwem kulturowym 

zrealizowano w roku 2016 nastepujace spotkania 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 2016 odbyły się: 

 Kulturalne podróże w Pradze (11 stycznia 2016 roku) 

 Dante Alighieri i Florencja (16 marca 2016 roku) 

 Z wizytą we Wrocławie szlakiem Eberharda Mocka (21 maja 2016 roku) 

 Wirtualna podróż po literackiej Małopolsce (20 września 2016 roku) 

 Szlak moderny w Katowicach (25 listopada 2016 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTeriopublikacje 
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Dział ARTeriopublikacje zajmującym się działalnością wydawniczą i wystawienniczą Fundacji 

koncentrowal się w roku 2016 na działaniach związanych z promocją realizowanych projektów oraz 

przygotowaniem publikacji raportów i opracowań powstałych w ramach projektów. 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 oraz 

innych ( więcej m.in. na kanale youtube VenosZabrze).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Wolontariat 
W roku 2016 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.  

W 2016 roku współpracowało z Fundacją ARTeria 18 wolontariuszy, a 4 grudnia 2016 roku – 

zorganizowaliśmy całodniowy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
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www.fundacja-arteria.org 

______________ 
zdjęcia z archiwum: Fundacja ARTeria (Mateusz Paszek, Sergey Lapshin, Dawid Kelin, Anna Ochmann) 

mufon.pl (z zasobów Wydziału Dialogu UMWŚ) 
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