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Fundacja ARTeria powstała w 2006 roku, jest organizacją non 
profit. Realizuje różnorodne projekty i programy związane 
przede wszystkim ze wspieraniem artystów 
oraz reprezentantów branż kreatywnych, a także rozwojem 
szeroko rozumianego sektora kultury i kreatywnego 
oraz społeczności lokalnych poprzez różnorodne działania 
i projekty w oparciu o trzy idee: kulturę bez granic, 
innowacyjną edukację, wielowymiarową współpracę.  
 
 

 
 

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. 
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Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe 
w ramach trzech działów: 
 

Kultura bez granic 
Stawiamy sobie za cel promowanie, upowszechnianie oraz rozwój kultury i sztuki w duchu otwartości, 
poszanowania odmienności kulturowej oraz dialogu interkulturowego tworząc forum spotkania 
ciekawych ludzi – zderzenie poglądów i poszukiwanie cech wspólnych. 
ARTeria to dialog o współczesnym świecie – kreowanie i promowanie nowych trendów oraz zjawisk, 
otwartość na różnorodne formy wyrazu, propagowaniu czynnego uczestnictwa w kulturze. Wierzymy, 
że kultura jest jednym z najważniejszych elementów naszego życia stąd angażujemy się w akcje 
promujące i wspierające sztukę – w tym m.in. Cultural Deal for Europe. 
Zapraszamy do wspólnych inicjatyw, inwestowania w siebie, uczestniczenia w życiu społecznym, 
odkrywania wrażliwości czy przedsiębiorczości, rozwijania umiejętności społecznych, pobudzania 
kreatywności i ciekawości świata. 
 

Innowacyjna edukacja 
Naszym celem jest przede wszystkim wielowymiarowa, nowoczesna edukacja – poszukiwanie 
i testowanie innowacji zarówno w edukacji artystycznej jak i w wykorzystaniu kultury i sztuki 
w szeroko rozumianej edukacji ogólnej. Ważnym elementem jest aspekt ekonomiczny życia artystów 
i reprezentantów sektora kreatywnego, dlatego jednym z tematów naszych działań jest wsparcie 
kształtowania niezbędnych kompetencji przedsiębiorczych odpowiadających na wyzwania 
współczesnego rynku pracy, a związanych z marketingiem, możliwościami finansowania, znajomością 
podstaw prawa autorskiego czy internacjonalizacją działań artystycznych. 
ARTeria to także poszukiwanie rozwiązań na problemy współczesnego świata i społeczne. Wierzymy 
w naukę przez całe życie (Long Life Learning), w naukę pozaformalną i nieformalną. Ważne miejsce 
w naszych działaniach zajmują kwestie związane z równouprawnieniem płci i problematyką gender, 
a także te z pogranicza kultury i ekologii – w tym m.in. New European Bauhaus. 
 

Wielowymiarowa współpraca 
Swoje cele realizujemy poprzez współpracę i wymianę doświadczeń – pracujemy w licznych 
partnerstwach i akcjach na poziomie lokalnym, regionalnym, a przede wszystkim międzynarodowym. 
Inicjujemy i realizujemy różnego rodzaju projekty oraz przedsięwzięcia, organizujemy debaty, 
warsztaty, szkolenia, imprezy kulturalne. 
ARTeria jest członkiem Culture Action Europe, międzynarodowej sieci, która pełni funkcję adwokata 
reprezentującego sektor kultury na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie 
polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Jest także członkiem międzynarodowej sieci ENCATC zrzeszającej 
organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem w dziedzinie zarządzania kulturą oraz politykami 
kulturalnymi. 
Jednym z ważniejszych obszarów w naszej działalności jest angażowanie się we współtworzenie polityk 
kulturalnych na poziomie europejskim związanych z sektorem kultury i kreatywnym. Prowadzimy 
badania, inicjujemy i uczestniczymy w dyskusjach o możliwych rozwiązaniach – zapraszamy 
do włączenia się do tych działań! 
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INNOWACYJNA EDUKACJA 
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W roku 2020 Fundacja ARTeria realizowała siedem projektów 
współfinansowanych w ramach programu Unii Europejskiej 
Erasmus+: 
 

▪ Global FemArt - Supporting Female Artists and 
Creatives to Globalise their Business  

▪ Bridging the Gap: new mentoring methods for young 
creative entrepreneurs in Europe  

▪ Learn to Create - promoting Work-based Learning in 
Europe's Cultural and Creative Industries 

▪ The Partnership for Creative Apprenticeships  
▪ Master the Act  
▪ VX Designers  
▪ Cued Speech Europa 
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Global FemArt - Supporting Female Artists and Creatives 
to Globalise their Business  
 
Międzynarodowy projekt, w ramach którego partnerzy z 5 krajów Unii Europejskiej (Polski, Włoch, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Belgii) pracowali nad programem szkoleniowo-mentoringowym, 
którego celem jest wsparcie kobiet – artystek i reprezentantek branż kreatywnych w rozwoju ich 
portfolio i działalności, szczególnie w kontekście internacjonalizacji. Ważnym elementem projektu była 
także praca nad zwiększaniem świadomości decydentów dotyczących istniejących nierówności płci 
w sektorze kultury i kreatywnym. 
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Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative 
entrepreneurs in Europe  
 
Międzynarodowy projekt, w ramach którego partnerzy z 6 krajów Unii Europejskiej (Polski, Włoch, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Grecji) pracują nad nowymi – cyfrowymi i innowacyjnymi – 
narzędziami wspierającymi rozwijanie mentoringu w sektorze kultury i kreatywnym, które mogą być 
przydatne dla nauczycieli i mentorów zawodów artystycznych. Narzędzia te kładą także nacisk 
na rozwój umiejętności przedsiębiorczych niezbędnych młodym artystom wchodzącym na europejski 
rynek branż kreatywnych. 
 

 
 

 
 

Learn2Create - promoting Work-based Learning in Europe's 
Cultural and Creative Industries 
 
Międzynarodowy projekt, w ramach którego partnerzy z 6 krajów Unii Europejskiej (Polski, Włoch, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Grecji) pracują nad nowymi narzędziami wspierającymi naukę 
w miejscu pracy (work - based learning), które mogą być przydatne zarówno w pracy nauczycieli, w tym 
nauczycieli zawodu, ale także przedstawicieli firm kreatywnych czy z sektora kultury – opiekunów 
i realizatorów staży i praktyk. Ważnym elementem projektu jest także promocja korzyści z realizacji 
różnorodnych form nauki w miejscu pracy. 
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The Partnership for Creative Apprenticeships  
 
Międzynarodowy projekt, w ramach którego partnerzy z 6 krajów (Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, 
Słowacji, Macedonii Północnej i Węgier) pracują nad modelami i nowymi narzędziami wspierającymi 
osoby zaangażowane w realizację nauki w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym, a przede 
wszystkim wysokiej jakości, skutecznych staży i praktyk. Działania projektu koncentrują się na wsparciu 
i rozwoju kompetencji opiekunów tych praktyk czy staży. 
 

 
 

 
 

Master the Act  
 
Międzynarodowy projekt, w ramach którego 7 organizacji partnerskich (z Polski, Włoch, Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii, Rumunii i Francji) pracuje nad metodologią wykorzystania działań teatralnych 
oraz umiejętności cyfrowych w rozwoju kompetencji wspierających zdolność do zatrudnienia 
w ramach „nauki przez całe życie” (long life learning). 
 
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2020 r.  
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VX Designers  
 
Międzynarodowy projekt, w ramach którego partnerzy z 6 krajów Unii Europejskiej (Polski, Francji, 
Belgii, Hiszpanii, Cypru i Grecji) pracują nad stworzeniem metodologii, która pozwoli na wykorzystanie 
idei wystawy jako narzędzia pedagogicznego oraz zapewni nauczycielom i uczniom podstawy 
do tworzenia własnych wirtualnych wystaw w procesie edukacyjnym. 
 
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2020 r.  

 
 

 
 

Cued Speech Europa  
 
Międzynarodowy projekt, w ramach którego partnerzy z 3 krajów Unii Europejskiej (po dwóch 
partnerów z Polski, Włoch oraz Belgii) pracują nad szerokim wykorzystaniem i promowaniem 
francuskich, polskich oraz włoskich adaptacji metody fonogestów (cued speech) w edukacji. 
 
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2020 r.  
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KULTURA BEZ GRANIC 
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W roku 2020, w związku z sytuacją pandemiczną (COVID-19), zostały zorganizowane tylko dwa 
spotkania: 

▪ ARTerioinspiracje 95. O rozwoju publiczności raz jeszcze (14 stycznia 2020 r.)  
▪ ARTerioinspiracje 96. Jak rozwijać ekosystem muzyczny w naszych miastach? (12 lutego 2020 

r.) 
 
 

  
 
 

 
 
W roku 2020, w związku z sytuacją pandemiczną (COVID-19), zostało zorganizowane tylko jedno 
spotkanie: 

▪ Instytut IQ spotkanie 32 - O zaletach bycia kobietą artystką… (10 lutego 2020 r.) 
 
 

  
 

11 

Kontynuowaliśmy realizację cyklu spotkań, które Fundacja ARTeria roz-
poczęła w 2010 roku. Spotkania w formie klubu dyskusyjnego pod 
tytułem „ARTerioinspiracje” mają charakter otwarty i poświęcone są 
tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji.  
 

Cykl dyskusji o nowych, „gorących” i ważnych społecznie tematach 
upowszechniających innowacyjnego podejście do kwestii publicznych 
i do nowoczesnej edukacji - merytoryczna, nastawiona na 
rozwiązywanie problemów oraz budowanie wiedzy debata, 
spotkanie różnych grup i środowisk. Cykl został zainaugurowany w 
2013 roku. 
 



 
▪ Kulturalne podróże, spotkanie XXIX - W Kaliningradzie czyli spotkanie z Immanuelem Kantem 

(21 stycznia 2020 r.) 
 

 

 
 

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, aczkolwiek działania te w związku z sytuacją 
pandemiczną były bardzo ograniczone, a koncerty realizowane w formacie online. 
 
                                                                                                   
  
 

 
 

 
 

W roku 2020, w związku z sytuacją pandemiczną, zrealizowano 
jedynie jedno spotkanie z cyklu „podróży kulturalnych” 
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: 
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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 2020 
roku:  

▪ Analiza sytuacji podmiotów sektora kultury i kreatywnego – spotkanie online z CAE, Bruksela 
(6 maja 2020 r.)  

▪ ESCO on Cultural and Creative Occupations and Skills – warsztaty online, Bruksela (12 marca 
2020 r.) 
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WIELOWYMIAROWA 
WSPÓŁPRACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14 



 
 

 
 
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 doświadczeń i wiedzy praktyków sektora z całej UE, jest również swoistym 
adwokatem sektora i lobbystą w stosunku do instytucji unijnych. Od 1992 CAE realizuje działania 
w strategicznej współpracy z Europejską Fundacją Kultury.  
 
 

 
 

 

 
11 grudnia 2020 r. odbyło się Annual General Assembly 2020 sieci. Spotkanie było okazją 
do przeanalizowania i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego organizacji, 
a także przeprowadzenia wyborów do zarządu ENCATC. 
 
Misją ENCATC jest stymulowanie rozwoju debaty i kwestii związanych z jednej strony z zarządzaniem 
w kulturze oraz z edukacją odpowiadającą wyzwaniom współczesności w odniesieniu do zmian 
politycznych, ekonomicznych, społecznych czy technologicznych, z drugiej – z politykami kulturalnymi 
w Unii Europejskiej i poza nią. Działalność sieci skupia się na wymianie doświadczeń, prowadzeniu 
wspólnych projektów, promocji mobilności i badań naukowych oraz podwyższaniu standardów 
nauczania. 
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Fundacja ARTeria kontynuowała w 2020 roku także 
aktywną działalność oraz współpracę w ramach 
międzynarodowej sieci Culture Action Europe, której jest 
członkiem od 2010 roku.  
 

Fundacja ARTeria, od 2020 roku, jest członkiem 
międzynarodowej sieci ENCATC zrzeszającej organizacje 
i instytucje zajmujące się kształceniem w dziedzinie 
zarządzania kulturą oraz politykami kulturalnymi. 
 



 
 

INNE 
 

Publikacje 
 
Rok 2020 był bardzo aktywny w zakresie publikacji – zarówno na kanałach mediów społecznościowych: 
FB: https://www.facebook.com/FundacjaARTeria  
YT: https://www.youtube.com/channel/UCVC49LA1KrhvfXWke3U5ETg  
jak i na stronie Fundacji ARTeria: https://fundacja-arteria.org/pl/glowna/  
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www.fundacja-arteria.org 
______________ 

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

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

mufon.pl (z zasobów Wydziału Dialogu UMWŚ) 

River//Cities oraz Culture Action Europe 

 

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

