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Anna Ochmann - prezes Fundacji,  
Krystyna Sośnierz – wiceprezes Fundacji do 27.01.2019, obecnie (od 5.02.2019) – Izabela Piotrowska-
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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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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 2018 roku zakończyliśmy 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 projekt, którego celem było wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich 

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

koncentrowali 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.  
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Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus +.             

Partnerzy projektu:    

 

                     

 

Zakres działań projektowych obejmował 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 2018: 8-9 marca 2018 r. w Rzymie odbyło się kolejne 

spotkanie partnerów projektu, a w dniach 4-5 czerwca 2018 r. spotkaliśmy się w Skopje, gdzie odbyło 

się ostatnie spotkanie partnerów, a także konferencja podsumowująca realizację projektu - w Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Skopje spotkali się partnerzy projektu oraz przedstawiciele sektora kultury, 

kreatywnego, edukacji artystycznej i innych środowisk na prezentacji rezultatów oraz warsztatach, 

których tematem były konteksty rozwoju mentoringu w Macedonii. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A r t E N p r i s e  
W 2018 roku zakończyliśmy 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 obejmowały wypracowanie metod wsparcia artystów i przedstawicieli 

organizacji kulturalnych w rozwoju ich umiejętności przedsiębiorczych  i modeli biznesowych, w tym 

m.in.: metody rozwoju umiejętności przedsiębiorczych, tworzenie i bieżące kształtowanie modeli 

biznesowych w organizacjach kulturalnych, wsparcie mentorskie, wymiana najlepszych praktyk 

i rozwiązań. Głównym narzędziem było zaadoptowanie na potrzeby tych celów tzw. “The Enterprise 

Circle”, a oprócz pracy nad umiejętnościami „twardymi” także stworzenie społecznej platformy 

„learningowej” 
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Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus +.             

Partnerzy projektu:   

 

 

 

 

Najważniejsze działania zrealizowane w roku 2018: 18 stycznia 2018 r. odbyło się trzecie, 

i jednocześnie ostatnie z tego cyklu, spotkanie warsztatowe  Enterprise CirclesTM. 8 lutego 2018 r. 

druga grupa rozpoczęła spotkania warsztatowe  Enterprise CirclesTM (1 marca 2018 r. odbyło się 

kolejne spotkanie warsztatowe (drugiej grupy uczestników), a ostatnie z cyklu spotkań - 15 marca 

2018 r.. 19 kwietnia 2018 r. w KURORCIE QULTURY Gajowa 9 odbyło się dodatkowe spotkanie 

uczestników obu grup testujących nowe narzędzie wsparcia artystów i reprezentantów sektora 

kreatywnego w Polsce. Był czas na kilka podsumowujących ćwiczeń, rozmowy, nieformalny 

networking. W dniach 12-13 lutego 2018 r. w Materze (Włochy) odbyło się kolejne spotkanie 

partnerów projektu, w trakcie którego m.in. przedstawiono konstrukcję platformy internatowej, 

rozmawialiśmy także o organizacji i terminie konferencji kończących realizację projektu. Ważną częścią 

spotkania były kwestie dotyczące zarządzani i promocji działań projektowych. W dniach 12-16 lutego 

2018 r. trójka przedstawicieli sektora kultury i kreatywnego z Polski (Marta Czuba, Sebastian 

Sokołowski oraz Robert Grosse), wspólnie z uczestnikami z sześciu krajów Unii Europejskiej 

uczestniczyło w Materze w tygodniu szkoleniowym zrealizowanym w ramach projektu ArtENprise. 31 

sierpnia 2018 r.  zorganizowaliśmy wyjątkowe warsztaty i inspirujące popołudnie w ramach projektu - 

podsumowaliśmy i zaprezentowaliśmy najważniejsze elementy projektu, odbyły się warsztaty „Jak 

zjeść słonia? Warsztat poszukiwania rozwiązań”, które służyły wymianie doświadczeń i wspólnemu 

generowaniu różnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami wyzwań. 25 września 2018 r. w Atenach 

odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu - podsumowaliśmy najważniejsze działania 

projektowe, omówiliśmy także kolejne sposoby rozpowszechniania wypracowanych w ramach 

projektu materiałów. 

 

 



 

 

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

W 2018 roku rozpoczęliśmy 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 jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez stworzenie 

kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem. Program umożliwia artystkom 

i twórczyniom pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes, a także wzmacnia 

ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. 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 
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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:   

      

 

 

W 2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu, a przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli w 2018 r. udział 

w pierwszym spotkaniu partnerów, które odbyło się w dniach 19-20 listopada 2018 r. w Sheffield 

w Wielkiej Brytanii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

W 2018 roku rozpoczęliśmy 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. Będziemy pracować nad rozwojem 

kreatywnych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości jako ważnego i innowacyjnego rozwiązanie dla 
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wielu młodych ludzi borykających się z poważnymi wyzwaniami związanymi z wejściem na rynek pracy 

po skutkach katastrofy gospodarczej w 2008 roku. 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus +.             

Partnerzy projektu:   

   

 

W 2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu, a przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w 

pierwszym spotkaniu partnerów, które odbyło się w dniach 8-9 listopada 2018 r. w hiszpańskiej 

Maladze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

W 2018 roku rozpoczęliśmy 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:   

    

 

Projekt rozpoczął się 31 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

spotkania, warsztaty, debaty 
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W roku 2018 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 2018 dotyczyły one:  

 ARTerioinspiracje w styczniu o międzynarodowym rynku muzycznym (10 stycznia 2018 r.)  

 ARTerioinspiracje w lutym czyli o kreatywności, kopiowaniu i… przedsiębiorczości (5 lutego 

2018 r.) 

 ARTerioinspiracje w marcu czyli Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (30 marca 2018 r.) 

 ARTerioinspiracje w kwietniu czyli o ekonomicznych aspektach kultury (6 kwietnia 2018 r.) 

 ARTerioinspiarcje w maju czyli jak mądrze wdrażać nowe technologie w projektach 

kulturalnych, społecznych i edukacyjnych (11 maja 2018 r.) 

 ARTerioinspiarcje w czerwcu czyli o sytuacji artystów (13 czerwca 2018 r.) 

 ARTerioinpiracje we wrześniu czyli jak zainteresować dzieci sztuką (12 września 2018 r.)  

 ARTerioinpiracje w październiku czyli trochę o politykach kulturalnych a trochę 

o uczestnictwie w kulturze (9 października 2018 r.)  

 ARTerioinpiracje w listopadzie czyli jak zainteresować najmłodszych – tym razem muzyką 

(6 listopada 2018 r.)  

 ARTerioinspiracje w grudniu czyli dlaczego granie na instrumentach kształtuje mózg 

i charakter… (14 grudnia 2018 r.) 

 

 

 

 

  

ARTerioinspiarcje 



 

 
 

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

innowacyjnego podejście do 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 2018 odbyły się następujące spotkania: 

 INSTYTUT IQ w lutym czyli jak ucząc muzyki uczyć matematyki (2 lutego 2018 r.) 

 INSTYTUT IQ w kwietniu czyli jak uczyć muzyki (17 kwietnia 2018 r.) 

 INSYTUT IQ w czerwcu czyli czy śpiewać każdy może (11 czerwca 2018 r.) 

 INSYTUT IQ w październiku czyli o pracy w przemysłach kultury i uwarunkowaniach wyborów 

i sytuacji zawodowej artystów (17 października 2018 r.)  

 INSYTUT IQ w grudniu czyli o wyjątkowym badaniu. Czyli gdzie kreatywni szukają inspiracji, 

gdzie powstają ich najlepsze pomysły i nie tylko… (17 grudnia 2018 r.) 

 
 

Zrealizowaliśmy także inne warsztaty/spotkania/akcje: 

 Audience Development,. Audience Engagement. Dla muzyków i lokalnych 

instytucji/organizacji kultury (luty, marzec, kwiecień 2018 r.)  

 Prawo autorskie i własność intelektualna - jak zmienić pasję artystyczną w pracę dochodową 

(kwiecień 2018 r.) 

 Warsztaty muzyczne z zakresu emisji głosu (wrzesień-listopad 2018 r.)  

Zorganizowaliśmy także działania promujące czytelnictwo - Akcja KOSZ Z KSIĄŻKAMI (wrzesień-

grudzień 2018). 

INSYTUT IQ 



 

 

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 wydarzeń 

związanych z 20.leciem szkoły pod hasłem „20 koncertów na 20-lecie”. 

Fundacja ARTeria współorganizowała m.in.: 

 PRZYJAŹŃ&JAZZ (30 kwietnia 2018 r.) w ramach Międzynarodowego Dnia Jazzu, który został 

proklamowany w 2011 roku na 36. sesji Konferencji Generalnej UNESCO, a jego celem jest 

m.in. rozwijanie wrażliwości społeczności międzynarodowych na muzykę jazzową 

i podkreślenie znaczenia tego gatunku muzyki jako ważnego środka komunikacji społecznej 

i dialogu między kulturami. Inicjatorem tego święta i jednocześnie jego Ambasadorem Dobrej 

Woli jest Herbie Hancock, a współorganizatorem głównych uroczystości Thelonious Monk 

Institute of Jazz 

 wokalny recital dyplomowy KAROLINY KOWALSKIEJ (25 maja 2018 r.) 

 instrumentalny koncert dyplomowy Marka Mandowskiego (15 czerwca 2018 r.) 

 koncerty instrumentalno-wokalne uczniów i słuchaczy VENO’S STUDIO (12 oraz 20 czerwca 

2018 r.) 

 wokalny recital dyplomowy Magdaleny Wręczyckiej (21 czerwca 2018 r.) 

 Koncert VENOS& PRZYJACIELE (31 sierpnia 2018 r.) 

 Koncert Mädchenchor der Sing-Akademie z Berlina i VENOS STUDIO (30 października 2018 r.) 

 

W roku 2018 r. zrealizowaliśmy także kilkadziesiąt godzin indywidulanego oraz grupowego 

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

sztuki w Polsce – w sumie 36 sesji. 

 

        



  

 

współpraca/sieciowanie 

 

W 2018 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 2018 skupiliśmy się przede wszystkim na sieciowaniu.   

 

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 2018 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 2018 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 włączyła się w opracowanie wniosku 

o dofinansowanie, a finalnie w realizację projektu  I_IMPROVED (Innovative, Informal Methodologies 

for Practival, River-Oriented and Versatile Education), współfinansowanego w ramach programu 

Erasmus+. Realizacja projektu przewidziana jest od  1.09.2018 r. do 30.06.2021 r., którego priorytetami 

są 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. Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w pierwszym spotkaniu 

partnerów międzynarodowego projektu, które odbyło się 27-29 września 2018 r. w Sztokholmie. 



 

 

 

 

 

Badania: 

Fundacja ARTeria włącza się także aktywnie w różne badania, w roku 2018 były to: 

 udział w międzynarodowym badaniu „Survey on the Access to Finance of Enterprises from the 

Cultural and Creative Sectors/Dostęp do finansowania stanowi jedną z głównych barier, 

napotykanych przez organizacje sektorów kultury i kreatywnych (CCS)” 

 udział w ankiecie Komisji Europejskiej, której tematem były doświadczenia w kontaktach z Unią 

Europejską online (z użyciem stron Komisji Europejskiej i jej agend)  

 udział w badaniu „Zielona Wizja dla Górnego Śląska 2050”  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTeriodziedzictwo 
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W Dziale ARTeriodziedzictwo zajmującym się działaniami związanymi z dziedzictwem kulturowym 

zrealizowano w roku 2018 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 2018 odbyły się: 

 Kulturalne podróże w styczniu czyli zapraszamy nad Grande Navigli do Mediolanu 

(11 stycznia 2018 r.) 

 Kulturalne podróże w marcu czyli o zimnej wojnie i nowohuckich schronach (2 marca 2018 r.) 

 Kulturalne podróże w maju czyli o tradycji i rękodziele (16 maja 2018 r.) 

 Kulturalne podróże we wrześniu czyli wycieczka śladami europejskiego street artu…  

(6 września 2018 r.) 

 Kulturalne podróże w listopadzie czyli o wielkich europejskich bitwach (5 listopada 2018 r.)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTeriopublikacje 
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Dział ARTeriopublikacje zajmującym się działalnością wydawniczą i wystawienniczą Fundacji 

koncentrowal się w roku 2018 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 2018 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.  

 

19 grudnia 2018 roku zorganizowaliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 
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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 

mufon.pl (z zasobów Wydziału Dialogu UMWŚ) 

River//Cities oraz Culture Action Europe 

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

