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PEŁNA NAZWA 

Fundacja Obserwatorium  

 

SIEDZIBA 

ul. Odkryta 48C/007, 03-140 Warszawa 

 

NUMERY REJESTROWE 

KRS - 0000335216, REGON - 141973153,  NIP - 524 268 62 16   

 

ZARZĄD FUNDACJI  

 Elżbieta Anna Sekuła – Prezes Fundacji  

 Anna Stępniewska – Wiceprezes Fundacji  

 Piotr Majewski – Członek Zarządu  

 Karol Wittels – Członek Zarządu 

 

 

RADA FUNDACJI  

 Mirosław Duchowski – Przewodniczący Rady Fundacji  

 Barbara Fatyga – Członek Rady Fundacji  

 Wojciech Burszta - Członek Rady Fundacji  
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INFORMACJA OGÓLNA 
 

Fundacja Obserwatorium powstała 18 sierpnia 2009 roku z inicjatywy osób 

aktywnych w sferze badań i animacji kulturalnej, działających dotychczas w różnych 

instytucjach i organizacjach pozarządowych. Kierowani doświadczeniami 

zagranicznymi, "pod szyldem" Fundacji pragniemy propagować model nowoczesnych 

badań nad kulturą, którego głównym założeniem jest praca i porozumienie różnych 

środowisk oraz wymiana wiedzy eksperckiej. Zależy nam, aby podejmowane przez 

nas inicjatywy prowadzone były z wielu różnych perspektyw i traktowały zjawiska w 

sposób komplementarny. Dlatego właśnie, w ramach prowadzonych działań, 

budujemy platformę współpracy różnych środowisk: socjologów, antropologów, 

ekonomistów, artystów, prawników, przedstawicieli mniejszości narodowych i 

etnicznych, a także sektora biznesu, administracji publicznej, organizacji 

pozarządowych oraz międzynarodowych sieci kulturalnych. Stale współpracujemy 

również z Ośrodkiem Badań Przestrzeni Publicznej przy Akademii Sztuk Pięknych w 

Warszawie. 

 

Cele FUNDACJI  
 

Fundacja Obserwatorium stawia sobie za zadanie prowadzenie krajowych i 

międzynarodowych badań społecznych oraz badań w sferze szeroko pojętej kultury, 

biorąc pod uwagę czynniki bezpośrednio wpływające na jej rozwój, między innymi 

nowe technologie i media, przemysły kultury i przemysły kreatywne. 
 

Cele Statutowe: 

 Udział w badaniach naukowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych w 

dziedzinie kultury oraz w badaniach społecznych;  

 Skupianie uwagi na czynnikach, które mają istotny wpływ na rozwój kultury, m.in. 

nowe technologie, nowe media, przemysły kultury;  

 Współpraca międzynarodowa oraz działania na rzecz: rozwoju kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami, integracji europejskiej;  

 Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;  

 Edukacja i kształcenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocja 

i organizacja wolontariatu;  

 Wszechstronne upowszechnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie 

działań na rzecz rozwoju kultury polskiej, rozwijania świadomości obywatelskiej i 

kulturowej;  

 Budowanie pomostu pomiędzy nauką a praktyką oraz środowiskami polityków, 

naukowców, artystów, mniejszości narodowych i etnicznych, grup migranckich 

oraz sektorów biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych;  

 Propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń w dziedzinie kultury;  

 Wspieranie twórczości artystycznej.  
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PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2010 R. 

 

 Realizacja badań w instytucjach kulturalnych na Mazowszu. Projekt 

badawczy realizowany we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury w ramach 

programu Kierunek Kultura. W ramach projektu przeprowadzone zostały badania 

w instytucjach kultury powiatu węgrowskiego oraz w Siedlcach. Efektem projektu 

był raport badawczy "Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kulturalnych na 

Mazowszu" (www.obserwatorium.org.pl/projekt_mazowsze.html). 

 Projekt Warszawa Lokalna, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum 

Kultury (w ramach Programu Obserwatorium Kultury) w kwocie 35 000 zł. Ideą 

projektu było zdiagnozowanie stanu polityki kulturalnej w poszczególnych 

dzielnicach Warszawy. W ramach projektu przeprowadzone zostały badania 

diagnostyczne i ewaluacyjne w zakresie działalności Wydziałów Kultury w 

poszczególnych dzielnicach oraz zakresu ich współpracy z lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi. Rezultatem projektu był raport badawczy „Warszawa lokalna” 

(www.obserwatorium.org.pl/projekt_warszawa_lokalna.html). 

 Projekt "Puszka - warszawska sztuka publiczna" miał na celu digitalizację i 

dokumentację obiektów warszawskiej sztuki publicznej, a także ich szeroką 

popularyzację. Ważnym komponentem projektu była prezentacja obiektów z 

różnych względów niezrealizowanych. W rezultacie naszych działań powstał 

portal/baza warszawskiej sztuki publicznej (www.puszka.waw.pl). Projekt 

sfinansowany z dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 12 115 zł.  

 Projekt „Zrób swoje Szmulki” dotyczył animacji mieszkańców warszawskiej 

dzielnicy Szmulowizna oraz badania opinii mieszkańców dotyczącej spędzania 

czasu wolnego. Projekt sfinansowany z dotacji Centrum Komunikacji Społecznej 

m.st. Warszawy w kwocie 20 115 zł i realizowany w partnerstwie z Urzędem 

Dzielnicy Praga Północ, Stowarzyszeniem Michałów, Stowarzyszeniem Nasz 

Norblin, Związkiem Stowarzyszeń Praskich. (www.zrob-swoje-szmulki.blogspot.com)  

 

PROJEKTY PARTNERSKIE: 

 Fabrykino - Przegląd Filmów Industrialnych (Organizator - Stow. Nasz Norblin) - 

http://fabrykino.wordpress.com.  

 Realizacja badań dotyczących sytuacji starych zakładów rzemieślniczych w 

Warszawie (Organizator - Stow. Nasz Norblin). 

 Udział w pracach nad stworzeniem Warszawskiego Centrum Wielokulturowego 

(działania inicjowane przez Fundację Inna Przestrzeń). 

 

http://www.obserwatorium.org.pl/docs/raport_projekt_mazowsze.pdf
http://www.obserwatorium.org.pl/docs/raport_projekt_mazowsze.pdf
http://www.obserwatorium.org.pl/projekt_mazowsze.html
http://www.obserwatorium.org.pl/projekt_warszawa_lokalna.html
http://www.puszka.waw.pl/
http://www.zrob-swoje-szmulki.blogspot.com/
http://fabrykino.wordpress.com/
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W 2010 r. w ramach działań Fundacji powstały następujące publikacje: 

 Raport „Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kulturalnych na Mazowszu” 

 Raport z badania "Warszawa lokalna"  

 Raport "Sytuacja starych zakładów rzemieślniczych Warszawy" 

 Raport „Szmulki w oczach mieszkańców” 

 

STRONY PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ OBSERWATORIUM 

 www.obserwatorium.org.pl 

 www.puszka.waw.pl  

 www.zrob-swoje-szmulki.blogspot.com  

 

DAROWIZNY I DOFINANSOWANIE INSTYTUCJONALNE 

 Narodowe Centrum Kultury  

 Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy 

 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

 Darowizny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i miejsce sporządzenia Raportu :    Warszawa, 20.03.2010 r. 
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Elżbieta Sekuła 
 

Anna Stępniewska 

 

Piotr Majewski 

 

Karol Wittels 

 
Prezes Zarządu 

 
Wiceprezes Zarządu 

 
Członek Zarządu 

 
Członek Zarządu 

         

http://www.obserwatorium.org.pl/docs/raport_warszawa_lokalna.pdf
http://www.obserwatorium.org.pl/docs/raport_sytuacja_starych_zakladow_rzemieslniczych.pdf
http://www.obserwatorium.org.pl/publikacje.html
http://www.puszka.waw.pl/
http://www.zrob-swoje-szmulki.blogspot.com/

