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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 

  

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, rozwojem zawodowym artystów i przedstawicieli 

sektora kreatywnego, z rozwojem społecznym i gospodarczym poprzez działania kulturalne 

oraz medialne, edukację kulturalną, projekty artystyczne 

 ARTeriodziedzictwo - działania związane z dziedzictwem kulturowym 

 ARTeriopublikacje - działalność wydawnicza Fundacji 
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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 2015 roku rozpoczęliśmy 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 31.08.2018 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: 

Collage Arts oraz RINOVA (Wielka Brytania), Mulab (Włochy), Prostor Plus (Chorwacja), CEPS 

Projectes Socials (Hiszpania), EASP (Macedonia) oraz z Polski – Fundacja ARTeria 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 2017:  

 spotkanie partnerów (2-3 lutego 2017 roku w Barcelonie, Hiszpania): zaprezentowaliśmy 

wyniki badania zrealizowanego w ubiegłym roku w krajach partnerskich projektu (w tym 

w Polsce) oraz wzięliśmy udział w  konferencji (prezes Fundacji ARTeria, Anna Ochmann 

przybliżyła polski kontekst badania i aktualnych działań międzynarodowej publiczności, 

poprowadziła także warsztaty, w których udział wzięli hiszpańscy artyści i przedstawiciele 

sektora kreatywnego) 

 tydzień szkoleniowy oraz warsztaty dla mentorów (3-7 kwietnia 2017 r. w Londynie, Wielka 

Brytania) 

 zrealizowaliśmy szereg sesji mentoringowowych (od maja do września 2017 r., spotkanie 

inaugurujące odbyło się 6 maja 2017 r. w KURORCIE QULTURY GAJOWA 9) 

 Fundacja ARTeria była gospodarzem i organizatorem tygodniowego programu szkoleniowego 

(w dniach 25-29 września 2017 r, Zabrze, Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry) - trenerzy 

z Wielkiej Brytanii, Włoch, Chorwacji, Hiszpanii i Macedonii wraz z polskimi szkoleniowcami 

przez 5 dni testowali wypracowane wcześniej rozwiązania oraz programy szkoleniowe 

 spotkanie partnerów projektu (28-29 września 2017 r., Zabrze) 

 

 

 



 
 

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, 

 7 



wymiana najlepszych praktyk i rozwiązań. Głównym narzędziem będzie zaadoptowanie na potrzeby 

tych celów tzw. “The Enterprise Circle” („kręgów przedsiębiorczości”), a oprócz pracy 

nad umiejętnościami „twardymi” ważnym elementem projektu będzie stworzenie społecznej platformy 

„learningowej” 

 

Partnerzy projektu:   

 

 

 

 

 

Najważniejsze działania zrealizowane w roku 2017:  

 spotkanie partnerów projektu (7-8 czerwca 2017 r. Sheffield, Wielka Brytania) - 

rozmawialiśmy m.in. o wynikach badania przeprowadzonego we wszystkich partnerskich 

krajach, a także praktycznie, w formie warsztatów, poznaliśmy sposób wsparcia artystów 

opracowany przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii 

 pierwsze spotkanie warsztatowe  Enterprise Circles (23 listopada 2017 r.)  

 drugie spotkanie warsztatowe  Enterprise Circles (1 grudnia 2017 r. ) 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus +.  

 

 



 

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 2017 dotyczyły one:  

 ARTerioinspiracje w styczniu czyli o przedsiębiorczych cechach artystów (18 stycznia 2017 r.) 

 ARTerioinspiracje w lutym czyli o sposobach rozwijania przedsiębiorczych cech artystów 

(9 lutego 2017 r.) 

 ARTerioinspiracje w marcu czyli o tym co artyści mogą wnieść do świata biznesu (1 marca 

2017 r.) 

 ARTerioinspiracje w kwietniu czyli „Culture: Urban Future. Global Report on Culture for 

Sustainable Urban Development” (18 kwietnia 2017 r.) 

 ARTerioinspiracje w maju czyli o KURORCIE QULTURY i prywatnych centrach kultury (10 maja 

2017 r.) 

 ARTerioinspiracje w czyli “Polis and the people: Looking into the future of urban cultural 

policies” (22 czerwca 2017 r.) 

 ARTerioinspiracje we wrześniu czyli kultura i kreatywność zmieniają oblicza miasta - „Monitor 

miast kultury i kreatywności” (7 września 2017 r.) 

 ARTerioinspiracje w październiku czyli o artystycznych interwencjach w sektorze małych 

i średnich przedsiębiorstw w kontekście europejskich dobrych praktyk (18 października 

2017 r.) 

 ARTerioinspiracje w listopadzie czyli czy młodzi chcą samorządzić? (3 listopada 2017 r.) 

 ARTerioinspiracje w grudniu czyli o Europejskim Forum Kultury (13 grudnia 2017 r.) 
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Instytut IQ 

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

innowacyjnego podejście do kwestii publicznych - merytoryczna, nastawiona na rozwiązywanie 

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

zainaugurowany w 2013 roku, a w roku 2017 odbyło się pięć spotkań zatytułowanych: 

 10 dzieł sztuki, które opowiadają historię sztuki nowoczesnej (15 lutego 2017 r.) 

 Jak zaprojektować warsztaty kreatywne dla osób zagrożonych wykluczeniem… (15 kwietnia 

2017 r.) 

 O sektorze pozarządowym w Polsce (16 czerwca 2017 r.) 

 O twórczym wykorzystaniu internetu w trakcie szkolnych (ale także pozaszkolnych) zajęć 

(2 października 2017 r.) 

 Czym jest dziedzictwo kulturowe czyli o Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 

(14 grudnia 2017 r.) 

 

 
 

Zrealizowaliśmy także inne warsztaty/spotkania/akcje: 

 Warsztaty „Właściwe oddychanie w życiu codziennym” (30 czerwca 2017 r.) 

 Warsztaty „Siła Twojego głosu” (14-15 września 2017 r.) 

 Warsztaty projektowe “The role of artists in revitalization of postidustrial areas” (20-21 

września 2017 r. oraz  22-23 września 2017 r.) 

 Europejski Tydzień Freelancerów – „Własna firma czy bycie freelancerem w kulturze? 

Dyskusja i warsztaty dedykowane zakładaniu własnej działalności gospodarczej 

w przemysłach kreatywnych” (7 października 2017 r.) 

 Europejski Tydzień Freelancerów - „Artystyczne interwencje w sektorze małych i średnich 

przedsiębiorstw – kontekst europejski i dobre praktyki” (14 października 2017 r.) 
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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 oraz 

promocję koncertów oraz innych aktywności szkoły, w tym: 

 Wokalny recital dyplomowy w Studium Muzyki Rozrywkowej Marty Izabeli Czuby (5 

stycznia 2017 r.) 

 Instrumentalne koncerty dyplomowe Maciej Młynarski i Andżelika Pałasz (14 czerwca 

2017 r.) 

 Instrumentalny koncert dyplomowy Michalina Żak (20 czerwca 2017 r.) 

 Końcoworoczny koncert instrumentalny uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO 

(19 czerwca 2017 r.)  

 Wokalny koncert końcoworoczny Studium Muzyki Rozrywkowej VENO’S STUDIO (21 czerwca 

2017 r.) 

 Koncert zimowy uczniów i słuchaczy Działu Wokalnego oraz słuchaczy Studium Muzyki 

Rozrywkowej VENO’S STUDIO (19 grudnia 2017 r.)  

 Zimowe koncerty instrumentalno-wokalne uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S 

STUDIO (21 grudnia 2017 r.) 

 

Z okazji International JAZZ DAY zorganizowaliśmy 30 kwietnia 2017 koncert oraz jam session. 
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konferencje 

Przedstawiciele Fundacji biorą aktywny udział w szeregu 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 2017 

roku:  

 Regionalna konferencja „Śląskie. Tu rozmawiamy” (9 stycznia 2017 r., Katowice)  

 Międzynarodowe seminarium „Audience Links Xchange: How to Place Audiences at the 

Centre of Cultural Organisations” (20–24 lutego 2017 r., Stockholm, Szwecja) 

 Międzynarodowa konferencja „Baltic Audience Links” (18-20 maja 2017 r., Gdańsk) 

 5th Strategic Project Development Workshop EVALUATE – LEARN – CREATE 

(12 czerwca 2017 r., Berlin, Niemcy) 

 Międzynarodowe seminarium „Heritage and Waterfront Regeneration” (31 sierpnia 

– 1 września 2017 r., Gdańsk) 

 Europejskim Forum Kultury (7-8 grudnia 2017 r., Mediolan, Włochy) 

 

udział w badaniach 

Przedstawiciel Fundacji ARTeria biorą także aktywny udział w polskich oraz międzynarodowych 

badaniach, w 2017 były to: 

 Badanie na temat statusu OPP, w tym także stosunku do subkont – realizowane przez 

Stowarzyszenie Klon/Jawor 

 Baltic Audience Link – audience development – realizowane przez Laimikis.LT 

 Badanie podsumowujące European Vocational Skills Week 2016 -  realizowane przez 

ECORYS UK 

 Business Models in Arts and Cultural Organisations: Barriers to and Perspectives 

on Change - realizowane przez University of the Arts London 
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współpraca/sieciowanie 

 

Fundacja ARTeria rozpoczęła w 2015 roku nowy cykl spotkań sieciujących pod nazwą CULTURE HUB 

skierowanych do  przedstawicieli organizacji i instytucji działających w sektorze kultury, 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 2017 

zrealizowaliśmy dwa spotkania: 14 marca 2017 r. oraz 22 listopada 2017 r. 

 

 

 

 

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”). Nowością było nawiązanie w roku 

2017 współpracy z Klubem Twórców Górnośląskich KARASOL, z którym zorganizowaliśmy: 

 Spotkanie twórców i artystów śląskich (2O kwietnia 2017 r.) 

 Spotkanie/dyskusję o kulisach kreatywnej pracy i pasji artystycznej (23 maja 2017 r.)  

 „Denotation Shed” pokaz filmu Andrew MacAvoy’a (23 września 2017 r.)  

 KARASOL książek czyli „Lepiej śmiać się niż płakać? Humor, dowcip, sens w trzech częściach 

„Mimrów z mamrami” (26 października 2017 r.) 

15 
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Fundacja ARTeria kontynuowała także opracowywania i rozsyłanie newslettera Fundacji (w grudniu 

2017 roku Fundacja posiadała około 6000 odbiorców polskich oraz ponad 3500 odbiorców 

zagranicznych newslettera). 

 

Natomiast w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylania dyrektywy 95/46/WE Zarząd Fundacji ARTeria w grudniu 2017 podjął decyzję o zaprzestania 

rozsyłki newsletter począwszy od stycznia 2018 roku oraz zniszczenia baz danych. 
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reprezentacja sektora kultury 
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Fundacja ARTeria kontynuuowała w 2017 roku także aktywną działalność oraz współpracę 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 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 oraz Międzynarodowe Centrum 

Kultury w Krakowie. 

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.  

 

Najważniejsze działania, oprócz bieżącej współpracy, w roku 2017 to: 

 spotkanie członków międzynarodowej sieci Culture Action Europe w Budapeszcie, 

na Węgrzech (26-28 stycznia 2017 r.). Spotkanie składało się z dwóch części – General 

Assembly połączonego z wyborami do Executive Committee oraz z konferencji dedykowanej 

tematyce kondycji i wyzwaniom europejskiego sektora kultury „Europe, quo vadis?” 

 promocja publikacji podsumowującej projekt  “Audience Development study: 

Study on audience development – How to place audiences at the centre of cultural 

organisations” współfinansowanej z programu KREATYWNA EUROPA. 

 27 czerwca 2017 r. zorganizowaliśmy spotkanie dedykowane analizie publikacji 

i materiałów dotyczących rozwoju publiczności przygotowanych przez Culture Action 

Europe 

 5 lipca 2017 roku przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w dyskusji on-line o tym 

jaką rolę sztuka i kultura ma pełnić w przyszłości Europy pod hasłem Jamm’Europe! 

 reprezentanci Fundacji ARTeria wzięli udział w dorocznym spotkaniu członków 

międzynarodowej sieci Culture Action Europe, które tym razem odbyło się 

w Rzymie, WŁochy w Palazzo delle Esposizioni (15-17 listopada 2017 r.). Spotkanie składało 

się z dwóch części – Members’ Forum i General Assembly oraz otwartej konferencji 

zatytułowanej „Beyond the Obvious: Belonging & Becoming: Culture, Heritage and our 

Future”  
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Zarząd Fundacji ARTeria, na spotkaniu 22 maja 2017 r., podjął uchwałę o przystąpieniu ARTerii 

do międzynarodowej sieci River//Cities. 

 

River//Cities – to sieć europejskich miast, organizacji i instytucji kultury tworzących sieć wymiany 

idei, projektów, doświadczeń i wiedzy eksperckiej, których łączy zainteresowanie brzegami rzek i wodą 

w przestrzeni miejskiej. Celem sieci jest tworzenie dynamicznej platformy współpracy, działań, 

pomysłów, projektów, doświadczeń i wiedzy dla miast i organizacji, w których łączą się takie czynniki 

jak woda, społeczności lokalne, kultura, sztuka i edukacja i które pragną wykorzystać ten potencjał dla 

swego zrównoważonego rozwoju. Wśród członków River//Cities znajdują się „rzeczne festiwale”, 

organizacje badawcze, organizacje, które już realizowały projekty powiązane z rzekami (w tym te, 

które skupiają się na zagadnieniach urbanistycznych, społecznych oraz środowiskowych) i chcą 

rozszerzać swoje idee o międzynarodowy kontekst. Więcej: www.river-cities.net  

 

W dniu 22 czerwca 2017 r. w trakcie zebrania Zarządu Międzynarodowej Sieci River//Cities podjęto 

uchwałę o przeniesieniu siedziby River//Cities do Zabrza. 

 

Anna Ochmann – prezeska Fundacji ARTeria została powołana do Zarządu sieci, gdzie będzie 

pracowała wspólnie z Iwoną Preis (Szwecja), Martą Moretti (Włochy), Berndem Hergerem (Austria), 

Sarah Walsh (Wielka Brytania), Magdaleną Zakrzewską-Dudą (Polska), Martine Meire (Belgia) 

oraz Jekateriną Lavriniec (Litwa). 
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ARTeriodziedzictwo 
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W Dziale ARTeriodziedzictwo zajmującym się działaniami związanymi z dziedzictwem kulturowym 

zrealizowano w roku 2017 pięć 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: 

 

 Kraków „kryminalny” (10 stycznia 2017 r.) 

 Kulturalne podróże w Sztokholmie (13 marca 2017 r.) 

 Kulturalne podróże na szlaku zabytków techniki (4 maja 2017 r.) 

 Kulturalne podróże w YOKOHAMIE czyli TRAM (Performing Arts Meeting) (11 września 

2017 r.) 

 Spacer po mikulczyckich ścieżkach (2 listopada 2017 r.) 

 

 

7 listopada 2017 r. zorganizowaliśmy spotkanie dotyczące planów włączenia się przez Fundację 

ARTeria w obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w roku 2018. 
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ARTeriopublikacje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2017 był bardzo aktywny w zakresie publikacji. W Dziale ARTeriopublikacje zajmującym się 

działalnością wydawniczą Fundacji znajduje się szereg linków do publikacji oraz artykułów 

przygotowanych przez zespół Fundacji ARTeria. 

 
 

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 na kanale youtube VenosZabrze).  
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Wolontariat 
W roku 2017 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 kultury i sektora ktreatywnego.  

 

5 grudnia 2017 roku – zorganizowaliśmy całodniowy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
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www.fundacja-arteria.org 

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

European Cultural Learning Network (Dejan Bulut) oraz Culture Action Europe i River//Cities 

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

