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ZARZĄD FUNDACJI


Elżbieta Anna Sekuła – Prezes Fundacji



Anna Stępniewska – Wiceprezes Fundacji



Piotr Majewski – Członek Zarządu



Karol Wittels – Członek Zarządu

RADA FUNDACJI


Wojciech Burszta – Przewodniczący Rady Fundacji



Barbara Fatyga – 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 2011 R.


„STADION-MIASTO-KULTURA” - dotacja z Narodowego Centrum Kultury - 90
000 PLN. Projekt dotyczył powiązań między organizacją "Euro 2012" a
przemianami kultury polskiej. Badania dotyczyły m.in. tożsamości miejskiej
(konstruowanej i rekonstruowanej w kontekście Euro 2012), symbolizacji
przypisywanej nowym stadionom, możliwości kreowania przestrzeni publicznej i
animowania różnorodnych form aktywności społecznej. Projekt realizowany był w
Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. W projekcie brali udział m.in:
prof. Mariusz Czubaj, prof. Mirosław Duchowski, prof. Wojciech Burszta, dr Anna
Sekuła (www.obserwatorium.org.pl/projekt_stadion.html).



CITY ALIVE – dofinansowanie: Biuro Kultury m.st. Warszawy - 36 350 zł: projekt
mający na celu promocję Warszawy poprzez jej sztukę publiczną oraz street
art. Dwujęzyczny przewodnik po tej najbardziej popkulturowej i kosmopolitycznej
stronie stolicy został przygotowany przez samych mieszkańców stolicy. Uczestnicy
projektu wzięli udział w cyklu warsztatów i spotkań z ekspertami (wykładowcy
akademiccy, instruktorzy, historycy sztuki).



ANIMATOR KULTURY – dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego: 30 000 zł oraz Biura Kultury m.st. Warszawa – 20 300 zł. Ideą
projektu było przeszkolenie młodych animatorów kultury w zakresie realizacji
własnych
przestrzeni
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(www.obserwatorium.org.pl/projekt_animator.html).
W 2011 r. w ramach działań Fundacji powstały następujące publikacje:


Raport "Stadion - Miasto - Kultura. Euro 2012 a przemiany kultury polskiej"



„Warsaw. City Alive"



„Animator kultury. Realizowanie projektów artystycznych w przestrzeni publicznej"

W ramach projektu Animator Kultury powstały 4 krótkie filmy:


Galeria w przestrzeni publicznej www.youtube.com/watch?v=sBacxTl1Ks



Galeria Czeczeńska www.youtube.com/watch?v=pH-3rr6vODk



PtaSiekierki www.youtube.com/watch?v=r-oL-iawBTE



Mural przy ul. Puławskiej
http://animatorkultury.wordpress.com/2011/12/19/film-mural-przy-ul-pulawskiej
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DZIAŁANIA POZAPROJEKTOWE
 Fundacja włączyła się w działania Forum Kultury Mazowsze
(www.mazowieckie.forumkrakow.info)
 Fundacja wraz z Instytutem Badania Przestrzeni Publicznej i Akademią Sztuk
Pięknych była współorganizatorem konferencji „Euro 2012 a przemiany kultury
polskiej”
http://ibpp.pl/wydarzenie_stadion_miasto_kultura._euro_2012_i_przemiany_k
ultury_polskiej___konferencja_prezentujaca_wyniki_raportu_badawczegotekst-pl-37.html
STRONY PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ OBSERWATORIUM
 www.obserwatorium.org.pl
 www.puszka.waw.pl
 www.animatorkultury.wordpress.com
 www.zrob-swoje-szmulki.blogspot.com
DAROWIZNY I DOFINANSOWANIE INSTYTUCJONALNE
 Narodowe Centrum Kultury
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
 Biuro Kultury m.st. Warszawy
 Darowizny prywatne

Warszawa, 10.03.2012 r.

Data i miejsce sporządzenia Raportu :
Podpisy

………………………

………………………

………………………

………………………

Elżbieta Sekuła

Anna Stępniewska

Piotr Majewski

Karol Wittels

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Raport Merytoryczny Fundacji Obserwatorium za 2011 r.

Strona 5

