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1,. Nazwa: Fundacja Obserwatorium Zywej Kultury - Sied Badawcza

2. Siedziba: ul. Strzelecka3/LZ 03-433 Warszawa

3. Data wpisu do KRS: 70.12.2012 r.

4. Nr KRS: 0000443304

5. REGON:146514770

6. Zarz4d, Fundacji: Prezes Fundacji - Barbara Fatyga, Wiceprezes Fundacji - Mariusz

Piotrowski, Sekretarz Fundacji: Bogna Kietliriska

7. Rada Fundacji: Przewodnicz4cy - )aroslaw Lipszyc ffundator),

wiceprzewodnicz4cy - Marek Dudkiewicz (fundator), dr Hanna Schreiber -
czlonek, Ryszard Michalski - czlonek.

B. Cele statutowe Fundacji:

aJ prowadzenie interdyscyplinarnych badari kultury rozumianej jako Srodowisko

2ycia wsp6lczesnego czlowieka; w tym w szczeg6lno6ci:

a. badari spoleczeristwa i kultury polskiej;

b. badari wzajemnego oddzialywania kultury polskiej oraz kultur europejskiej

i Swiatowej;

b) tworzenie technik i standard6w analitycznych, diagnostycznych oraz

ewaluacyjnych w zakresie badari spolecznych i kulturowych;

c) rozwijanie teorii kultury i metodologii badafi kultury;

d) prowadzenie dzialan promuj4cych i upowszechniaj4cych wiedzq o kulturze i

spoteczefstwie, w tym w zakresie edukacji kulturalnej i przy u2yciu

nowoczesnych technik teleinformacyj nych;

eJ rozwijanie wsp6lpracy krajowej i miqdzynarodowej w zakresie badari kultury i

spoleczeflstwa, w szczeg6lnoSci przez rozwijanie regionalnych sieci

wsp6lpracy;

fJ dziatalno6i praktycznaw obszarze kultury, w tym sztuki oraz ochrony kultury;

g) dzialalno56 ekspercka w zakresie wiedzy o kulturze i spoleczeristwie;

hJ dostarczanie wiedzy i metod umoZliwiaj4cych prowadzenie racjonalnej i

nowoczesnej polityki kulturalnej.

9. Fundacja realizuje swoje celeprzez:
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a) tworzenie, organizowanie i realizacjq interdyscyplinarnych oraz

specj alistycznych proj ekt6w badawczych;

b) organizowanie i koordynowanie prac zespol6w badawczych powolywanych

przez Fundacjq;

c) tworzenie, organizowanie, wsp6lorganizowanie i koordynowanie prac sieci

badaw czy ch kraj owych i miqdzynaro dowych;

d) tworzenie, organizowanie i koordynacjq prac sieci korespondent6w Fundacji

zbieraj4cych aktualne dane o kulturze;

prowadzenie dzialalno3ci szkoleniowej w zakresie edukacji kulturalnej,

tw6rczo6ci kulturalnej oraz badari kultury i spoleczeristwa;

popularyzacjq wiedzy o kulturze poprzezi

prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego;

- dzialalno6iwydawnicz4;

- dzialalno5i wykladow4 i prelekcyjn4;

g) wsp6lpracq w zakresie opisanym powy2ej z innymi organizacjami i ruchami

spolecznymi, instytucjami kultury wladzami samorz4dowymi i paristwowymi,

mediami i innymi podmiotami, kt6rych cele s4 zbieLne z celami Fundacji.

II. CHARAKTERYSTYKA DZIAT,AN RADY I ZARZADU FUNDACJI OZK-SB W 201.4

ROKU.

Rada Fundacji, po udzieleniu Zarz4dowi absolutorium, nie zbierala sig w roku

sprawozdawczym,poniewaZ nie bylo takiej potrzeby. Zarz4dinformowal Czlonk6w Rady

o podejmowanych dzialaniach.Zarz4dw roku sprawozdawczym spotykal siq regularnie

co dwa tygodnie flub nawet czq6ciej) zar5wno w zwi4zku ze swoimi obowiqzkami

statutowymi, jak i zrealizacj4projekt6w. Prace Zarzqdu dotyczyly:

- organizacji cyklu seminaryjnego [dwutygodniowego dla Wqzla Centralnego;

miesiqcznego dla Sieci BadawczejJ;

: bie24cego zarz4dzania p ortalem ozkultura.pl

O'Ke{--

\A*,c;tundacja Obserwatorium Zywej Kuitury * Sied Sadawcza

ul. 5trzelecka 3 / t2 03-433 Warszawa
NIP: 1L32863796

eJ

0

@,7



ff $sew
- poszukiwania nowych partner6w iwl4czania ich do wsp6lpracy [pojedynczybadacze,

UJ, STL oddzial w Krakowie, Fundacja Orange, Politechnika Warszawska, Fundacja

ePaflstwo, firma Intergraph, burmistrz Milan6wka, MEN);

- rozwi4zywania bie24cych problem6w organizacylnych i finansowychprzez kontakty z

Partnerami instytucjonalnymi oraz firm4 prowadz4c4 ksiqgowoS6 Fundacji, a tak2e np.

GIODO;

- promocji Fundacji i Sieci Badawczej na spotkaniach w MKiDN, warsztatach Fundacji

Orange, seminariach i konferencjach naukowych w l,odzi, Poznaniu, Krakowie i

Warszawie;

- przygotowywania wniosk6w - w roku 2014 skladaliSmy projekty do: Funduszy

Norweskich [2x ), do NPRH, do MKiDN.

Poni2ej sprawozdajemy prace zwi4zane z projektami realizowanymi w roku

sprawozdawczym.
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PROIEKTY REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJE W ROKU 2014

1. Projekt,,Budowa Og6lnopolskiej Sieci Obserwatori6w Zywej Kultury"

Rok sprawozdawczy to drugi rok realizacji dwuletniego projektu budowy Sieci Badawczej

OZK, administrowanego przez naszego partnera - Centrum Edukacji i Inicjatyw

Kulturalnych z Olsztyna [,,Budowa Og6lnopolskiej Sieci Obserwatori6w Zywel Kultury",

umowa MKiDN nr 031,37/13/FPK/DMP). Finansowy wklad wlasny Fundacji w ten

projekt wyni6sl 23.000 zl, pozyskaliSmy go z darowizn od os6b prywatnych. Projekt

zostal zakoitczony z sukcesem. Udalo siq powota(, do tycia i zrealizowai pozostale cele

projektu w 4 zespolach badawczych [w Warszawie - w oparciu o Zal<lad Metod Badania

Kultury ISNS UW, w Olsztynie o pracownik6w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych,

w Bialymstoku o Zesp6l Fundacji Soclab i IS UB oraz w Gdarisku w oparciu o zesp6t

zorganizowany przez IKM. Zespoly te w roku 2014 zrealizowaly badania diagnostyczne

monitoruj4ce wydarzenia kulturalne w swoich wojew6dztwach, wsp6ttworzyly

WieloZr6dlowy Stownik Kultury, ich czlonkowie pisali bardzo interesujEce opracowania

danych zamieszczone na portalu oraz brali udzial w tworzeniu Bibliotek OZK i List y

Ekspert6w.

Zgodnie z ubieglorocznym zaleceniem uczestnik6w panelu eksperckiego,

recenzuj4cego portal i z du24 pomoce Koleg6w z Bialegostoku zaczqliSmy tworzy(. w

Bibliotekach zakladkq ,,Prace na stopieri" , gdzie publikujemy zbiory prac magisterskich i

innych prac na stopnie naukowe. Celem iest tu stworzenie Mapy Wiedzy o

zainteresowaniach i modach naukowych w r62nych szkolach prowadz4cych kierunki

zwi4zane z naukami o kulturze. Dotychczasowe efekty tego przedsiqwziqcia s4 bardzo

obiecuj4ce. Zadanie to realizowane bylo w Warszawie, Bialymstoku (z osobno

pozyskane go ir6dla finansowania) oraz we Wroclawiu. Pod koniec roku 2014 zaczqliSmy

wsp6lpracq z 2 badaczy z Krakowa, kt6rzy tak2e bqd4 zbierai i publikowad na portalu

ozkultura.pl dane z uczelni malopolskich.

Trzeba tu doda6, 2e najlepiej wsp6lpraca uktada sig z Wqzlem Warmirisko-

Mazurskim, kt6rywykazuje duiEsamodzielno6i i aktywno6d. Na szczeg6lne podkreSlenie

zasluguje fakt, Le to tam wla6nie (od roku 2014) realizowany jest kolejny projekt

zwi1zany z tworzeniem Sieci - Siei Korespondent6w Lokalnych. Zesp6l Fundacji bral
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udzial dwukrotnie w szkoleniu ponad 30 Korespondent6w Lokalnych, pomagali6my lakie

recenzowad tworzone przez nich raporty diagnostyczne.

f eSli idzie o projekt tworzenia Sieci Badawczej i Sieci Korespondent6w w kolejnych

latach Fundacja musi przejad od Koleg6w z Olszlyna obowi4zek ich tworzenia i

utrzymywania. Ze wzglqdu na ten fakt Zarz4d w 2014 roku skladal 2-krotnie do tzw.

Funduszy Norweskich projekt budowy Sieci KL na Mazowszu, jednak2e bez powodzenia.

Nawiasem m6wi4c uzyskaliSmy bardzo nieprofesjonalne, wrgcz tendencyjne recenzje

naszych wniosk6w. W tej sprawie podjqliSmy te2 pod koniec roku 2014 rozmory z

Instytutem Kultury na Wydziale Zarz4dzania Uf, kt6rych celem mialo by6 utworzenie

Wqzla Malopolskiego Sieci Badawczej OZK. Podstaw4 tego zespolu jest dw6jka mlodych

badaczy, kt6rzy siq do nas zglosili, Rozmowy z dyrekcj4 IK nie zostaly pozytywnie

ocenione przez Zarz4d, co sklania nas do zmiany my6lenia o sposobie tworzenia Sieci,

respektuj4cego stan faktyczny [udziat w dzia]aniach Srodowiska wroclawskiego).

Proponujemy zatem by w kolejnych latach nastawid siq przede wszystkim na wspieranie

os6b [nawet pojedynczych badaczy) a nie na poszukiwaniach dla nich zagnieildieit

instytucjonalnych. Wobec tego pojawit siq tu pomysl by Sied Badawcza skladala siq

ostatecznie z:

-Wqzl6w - wiqkszych zespol6w reprezentowanych przez instytucje powi4zane z

Fundacj4 umowami o wsp6lpracy;

- Pqtelek fiak pieszczotliwie nazwaliSmy przycz6tki w kolejnych miastach)

zlohonych z zespol6w lub nawet pojedynczych badaczy, dla kt6rych to Fundacja stanowi

zaplecze instytucjonalne (tak od pocz4tku jest we Wroclawiu, gdzie mamy prq2ny i

profesjonalny zesp6l zloilony z 4 os6b oraz tak najprawdopodobniej ustabilizuje siq

sytuacja w Krakowie);

- Sieci Korespondent6w Lokalnych, do tworzenia kt6rych zamierzamy d42yt. w

kolej nych latach, wsp omaga j4c zarazem proj ekt warmirisko - mazurski.

Z omawianym projektem wi42E siq jeszcze 2 kwestie:

- formalnie wlaScicielem portalu ozkultura.pl jest CEiIK; w zwi4zku z zakoficzeniem

projektu Zarz4d musi wyst4pii o przekazanie praw do portalu oraz uregulowa6 zasady

*m
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wsp6lpracy na nowych zasadach, kt6re trzeba wynegocjowad z Partnerami

instytucj onalnymi - por. tei niiei;

- merytoryczna trudnoS6, kt6r4 trzeba rozwi4zywaf polega na tym, 2e w momencie

znacznego,,rozpqdzenia" prac musi siq zmienii spos6b administrowania portalem - jedna

osoba, kt6ra dot4d zajmowala siq m.in. redagowaniem i dopuszczaniem do publikacji

treSci nie jest w stanie publikowai ichbez op62nieri - innymi slowy potrzebny nam

p rofesj onalny redakto r. Zarz4d musi p oszukad rozwi4zania tego p roblemu.

2. Proj ekt,,Konstrukc ja narzqdzi do autoewaluacj i program6w M inistra"

Projektem wlasnym Fundacji byl, wlaSnie zakoitczony dwuletni projekt ,,Konstrukcja

narzqdzido autoewaluacji program6w Ministra", realizowanyw ramach umowy z MKiDN

nr 08810/13/FPK/DMP. Bud2et projektu w roku 201,4 wyni6sl79.200 zI. Wymagal on

wkladu wlasnego w wysoko6ci 13.000 zl,kt6ry zostal pozyskany z darowizn od os6b

prywatnych. Koordynatorem merytorycznym tego projektu byla Barbara Fatyga,

koordynatorem organizacyjnym - Bogna Kietliriska. Projekt zostal zrealizowany i

rozliczony zostal zgodnie z harmonogramem i kosztorysem. W roku 2014 zadania

wykonywane w projekcie dotyczyly:

1) Koordynacji projektu - polegala ona na kontroli realizacji projektu w zgodzie z celami

merytorycznymi, harmonogramem i planem finansowym oraz na organizacji prac

merytorycznych, zapewnieniu komunikacji miqdzy partnerami, rozdzielaniu zadait

badawczych i prowadzeniu seminari6w, w trakcie kt6rych omawiane byly [krocz4coJ

postqpy w realizacji projektu. Seminaria robocze Zespolu Wgzla Centralnego OZK-SB

odbywaty siq regularnie co 2 tygodnie w Warszawie, gl6wnie dyskutowano podczas

nich przygotowanie narzqdzi do badari i analiz. Bralo w nich udzial od 13 do 15 os6b.

Ponadto razw miesi4cu odbywaly siq seminaria czlonk6w Sieci Badawczej [od 20 do

25 uczestnik6w, opr6cz Warszawy i Wroclawia, zWgzla Olsztyriskiego, Podlaskiego i

Pomorskiego).W trakcie tych spotkari r6wnie2 poddawane byty dyskusji i weryfikacji

narzqdziabadawcze,a tak2e przeprowadzona zostala rekrutacja badaczy terenowych

i ich szkolenia. Ponadto w ramach koordynacji zorganizowane zostaly 2 spotkania w

MKiDN I edno prezentuj4ce Sied Badawcz4 OZK przedstawicielom Departament6w i

Instytut6wJ; drugie w DMP - poSwiqcone om6wieniu szczeg6lowych oczekiwari

Grantodawc6w w stosunku do realizacji projektu. OdbyliSmy tak1e kilka spotkafl

f undacja Obserwatorium Zywej l{ultury * Sief Badawcza
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3)
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i
roboczych zwi4zanych z udostqpnianiem danych przez MKiDN, kt6rym tak2e

towarzyszyly wyja6nienia specyfiki, trudno5ci i innych zagadnieri pojawiaj4cych siq w

trakcie realizacji proj ektu.

l-4cze internetowe zostalo utrzymane [obstugq w tym zakresie zapewnia Fundacji

OZK-SB Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu WarszawskiegoJ a

tak2e udoskonalono dwie funkcjonalno5ci strony [zmodyfikowanie listy

ekspert6w oraz dodanie do zakladki Biblioteki wyszukiwarki prac na ocenq)

Powstaly nowe narzqdzia,przede wszystkim do zrealizowanego badania terenowego,

kt6rych zalet4 jest, i2 s4 one proste w obstudze, a zarazem dostarczaj4 niezbqdnych

informacji; I instrukcja do badari zostata udostqpniona, jak wszystkie tworzone przez

nas narzqdzia, na portalu ozkultura.pl); autorkami narzqdzia s4 Barbara Fatyga,

Magdalena Dudkiewicz i Bogna Kietliriska [Warszawa) oraz Alicja Bakuliriska

[Wroc]awJ,przy wsp6lpracy grup seminaryjnych - por. pkt 1;

Przeprowadzono w 4 wojew6dztwach ewaluacyjne badania realizacji projekt6w w

wyniku kt6rych powstalo 16 raport6w roboczych realizator6w zWqzla Podlaskiego,

Warmirisko-Mazurskiego, Centralnego i Pomorskiego oraz zebrano zalohon4 w

narz qdzi:u d okum e nta c j q foto gra ficzn4, ob e j muj 4 c4 m, i n. e mp iry czne dowo dy dzialait

promocfnych w projektach oraz wyniki badania stanu widzialnej w lokalnym

Srodowisku oferty kulturalnej, co dostarczyto te2 danych do analiz element6w

estetycznych (kwestia niezmiernie rzadko podnoszona - naszym zdaniem w

badaniach kultury); to niewielkie badanie dostarczylo niezmiernie ciekawych

wniosk6w, kt6re wykorzystali3my do budowy systemu ewaluacji projekt6w

dofinansowywanych w Programach Ministra (por. raport umieszczony na portalu);

Przeprowadzono wt6rne analizy innych wynik6w badari w celu wykorzystania ich do

budowy typologii Srodowisk, wnioskodawc6w i oferty - autorki - Barbara Fatyga i

Alicja Bakuliriska;

W ramach zadafibadawczychbazy danych byly zasilane zaktualizowanymi danymi,

opracowane tei zostaly nowe wskaZniki [gl6wnie w postaci indeks6wJ, aktualnie

dysponujemy w bazach danych o Programach Ministra danymi za lata 20t0-2014

(dane z 5 lat) na poziomie wskaZnik6w prostych i danymi zalata2070-2013 [dane z

4 lat) dla wskaZnik6w zrelatywizowanych; warto wskaza6, i2 wniosek opiewal na

realizacjq zadania zalata 2070-201.2 (3 lata), gdy tymczasem niekt6re nasze analizy

tundacja Obserwatoriurn Zywej Kultury * Sied Sadawc:a
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objqty lata 2008-2015 (dane z B lat!), azatem udalo siq tu zrobit. znacznie wiqcej ni2

bylo to zakladane; bazy danych i wskaZniki oraz konieczne obliczenia wykonala

Ludwika Malarska (Wroclaw, przywsp6lpracy informatyczno-technicznejzzespolem

Mojej Polis);

7) Przeprowadzono szereg analiz ekonomicznych (finansowych aspekt6w Program6w

Ministral - wykonala je Alicja Bakulifska z pomoc4 [na poziomie interpretacji danychJ

Barbary Fatygi oraz analiz funkcjonowania Program6w od strony dokument6w

[regulamin6w,vtytycznych wzorcowych wniosk6w) - te same autorki;

BJ Przeprowadzono r6wnie2 badania prowadz4ce do stworzenia typologii Srodowisk

lokalnych i wnioskodawc6w oraz oferty kulturalnej zapewnianej przez wnioski -

gl6wnie Barbara Fatyga w konsultacjach podczas spotkari seminaryjnych - por. pkt 1;

9) Panele eksperckie - zorganizowaliSmy panel ekspercki na temat polityki kulturalnej w

ostatnich 8 latach oraz funkcjonowania Program5w Ministra. Wziqli w nim udzial: dr

Iwona Kurzz Inst5rtutu Kultury Polskiej UW, Artur l,ggaz Polskiej Fundacji Dzieci i

Mlodzie2y, Artur Celifiski [Fundacja Res Publica) oraz Barbara Fatyga Prezeska

Fundacji OZK-SB. Panel poprowadzil dr Marcin Siriczuch z ZMBK ISNS UW, kt6ry

przygotowal r6wnie2 scenariusz panelu. Uwagi panelist6w zostaty wykorzystane w

raporcie, zaf zapis tego wydarzenia dol4czony zostal do material6w z realizacji

projektu.

10)Raport z2 etapu ewaluacji przygotowany przez Barbarq Fatygq i Alicjq Bakulirisk4

obj4t:

aJ szczeg6howq analizg Program6w Ministra na poziomie dostqpnych dokument6w;

b) typologiq (rodowisk kulturalnych sporz4dzon4 na podstawie danych

socjodemograficznych, zr6?nicowair terytorialnych i spolecznych, zr62nicowan

infrastrukturalnych oraz poziom6w aktywno6ci, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem

miejsc, w kt6rych w badanych latach nie starano siq o dofinansowanie zPM;

c) typologiq wnioskodawc6w zestawion4 w oparciu o kryteria formalne i jako5ciowe;

d) typologiq uczestnik6w projekt6w - zestawion4 w oparciu o kody in vivo, ale r6wnie2

dane z innych badari; eJanalizq typowych blqd6w zwi4zanych ze wskainikami w

formularzach wniosk6w i propozycjami ich unikania;

eJ do tego dol4czone s4 tabele aneksowe, oraz opisy narzqdzi do autoewaluacji

program6w i autoewaluacji/ewaluacji projekt5w.

Fundacja Obserwatorium Zywej (ultury * Si*i Sadawcza
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Naczelny [i niestety najsmutniejszy) wniosek z raportu jest taki, i2 dobrze

zaprojektowany [na zasadach przejrzysto5ci i jawnoSci procedurJ system do

skladania wniosk6w - tzw. EBOI, jest systematycznie psuty przez spos6b zarz4dzania

Programami Ministra. Autorki raportu i zespoly uczestnicz4ce w jego realizacji

zaproponowaty zmianq filozofii tworzenia wskalnik6w ewaluacyjnych: z

dotychczasowych, kt6re nieskutecznie pr6bowaly ewaluowai pojedyncze wnioski, na

takie, kt6re bqdE ewaluowaly dzialanie Program6w Ministra.

Zarz4d ma nadziejq,2e publikacja raportuprzyczyyri siq do tego,2e trwaj4ca od pewnego

czasu dyskusja nad funkcjonowaniem systemu dotowania kultury zyska merytoryczne

argumenty i wyjdzie poza format wzniecania paniki medialnej i ramy tzw. kultury news6w.

IV. GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury ?ywe) kultury.

Drugim projektem wlasnym Fundacji jest trzyletni projekt,,GIS Kultura. Budowa systemu

geolokalizacji infrastruktury 2ywe) kultury", realizowany w ramach umowy z MKiDN nr

05906/1.4/FPK/DMP. Bud2et projektu w roku 2014 vryni6sl 1.42.000 zl. Wymagal on

wkladu wlasnego w wysokoS ci 22.000 zl,kt6ry r6wnie2 zostal pozyskany z darowizn od

os6b prywatnych. Koordynatorem merytorycznym tego projektu byt dr Mariusz

Piotrowski, koordynatorem organizacyjnym - Bogna Kietliriska. Projekt zrealizowany

zostal zgodnie z harmonogramem.

W roku 2014 zadania wykonywane w projekcie dotyczyly:

1-) koordynacji socjologicznej czqlci projektu fdr Mariusz Piotrowski); polegala ona

gl6wnie na: uzgadnianiu i swoistym tlumaczeniu jqzyka badaf infrastruktury kulturalnej

na jqzyki, w kt6rych pracowali partnerzy projektu [geografowie, geodeci, informatycy - w

tym tw6rcy baz danychJ; przystosowaniu i weryfikacji empirycznej indeks6w

infrastruktury ?ywej kultury, opracowanych przez zesp6l Wqzla Centralnego OZK-SB

oraz stworzeniu metakategorii; wyborze ir6del informacji i sposob6w ich pozyskiwania

oraz kontrolowaniu tych proces6w; stworzeniu zbioru hipotez i zapytafi, na kt6re ma

odpowiadad budowany system; kontroli legalno5ci pozyskanych informacji na gruncie

praw autorskich i zastrzeiefi zwiqzanych z u?ywaniem danych osobowych; koordynacji

merytorycznej prac zespol6w badawczych i organizacji spotkafrroboczych oraz szkoleri;

tundacja Obserwatorium Zywej Kultury * Siei Sadawcza
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2) koordynacji geograficznej czgSci projektu fprof. dr hab. Robert Olszewski PW]:

obejmowala ona opracowanie koncepcji wsp6ldzialania r62nychtyp6w 2r6d,el informacji

o infrastrukturze 2Wej kultury [np. weryfikacja rzetelnoSci danych o usytuowaniu

obiekt6w czyli danych teleadresowych); opracowanie koncepcji bazy danych

przechowuj4cejwszystkie informacje o obiektach ?Wej kultury; opracowanie mechaniki

analitycznej; wsparcie projektu przez poszukiwanie dodatkowych mo2liwoSci

pozyskiwania danych i narzgdzi; szkolenie zespol6w badawczych; koordynacja

m eryto ryc zna biei4cych p rac in fo rmatyc zny ch o raz s p otkaf rob o czych.

3) koordynacji caloSci projektu [mgr Bogna Kietliriska): dotyczyla ona koordynacji

organizacyjnej spotkafi r62nych zespot6w badawczych; nawi4zywania wsp6lpracy z

nowymi partnerami; koordynacji wspdlpracy z obslug4 ksiqgow4 projektu; kontroli

harmonogram6w zadart; przygotowania czq5ci finansowej niniejszego sprawozdania

czqstkowego.

4) opracowania szczeg6lowej koncepcji badafl w wariancie og6lnopolskim - koncepcja

zostala kilkakrotnie przedyskutowana z partnerami i wykonawcami projektu, a nastqpnie

po wprowadzeniu modyfikacji, wynikajqcychz tych dyskusji, spisana jako podstawa prac

nad projektem; autorzy: dr Mariusz Piotrowski, dr hab., prof. UW Barbara Fatyga;

5) opracowania szczeg6lowej koncepcji badari w wariancie wojew6dzkim,

wykorzystujqcej dziedzinowebazy danych oraz sposoby kontroli danych przy pomocy

specjalnie napisanego crawlera; koncepcja zostala spisana jako dokumentwspomagaj4cy

szczeg6lowe rozwi4zania w realizacji projektu; autorzy dr Mariusz Piotrowski, mgr Piotr

Michalski;

6) organizacji i szkolenia zespolu badawczego: odbyly siq w sumie 2 szkolenia:

7) zebrania, skorygowania, uporz4dkowania i opracowania danych og5lnopolskich: bazy

zawieraj4cej dane o bibliotekach, domach, centrach i Swietlicach kultury; bazy muze6w i

bibliotek oraz og6lnopolskiej bazy bibliotek naukowych; bazy kin;

B) przeprowadzenia aktualizacji szczeg6lowego badania infrastruktury kulturalnej na

Mazowszu i Warmii i Mazurach - niemal wszystkie stworzone dotEd w projekciebazy

danych maj4 skalq og6lnopolsk4, a zatem wywiqzali5my siq z tego punktu w stopniu

wiqkszym niL zal<ladany. W rezultacie dotychczas wykonanych prac powstaly bazy
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danych (badi uzyskaliSmy dostqp do ju? istniej4cych zbior6w dziqki specjalnie

napisanemu crawlerowi autorstwa Michala Kaszleja oraz oryginalnemu narzqdziu

stworzonemu na u2ytek projektu przez Fundacjq eParistwoJ,bezzal*adanej uprzednio

konieczno6ci "rqcznego" przegl4dania stron internetowych i to tylko dla 2 wojew6dztw.

S4 to nastqpuj4ce bazy og6lnopolskie lub tematyczne:

- og6lnopolska baza danych sporz4dzona na podstawie KRS (ok. 429 tys.rekord6w) i

CEIDG [ta na razie tylko dla 2 wymienionych region6w - proces jej generowania trwa);

- og6lnopolska baza POI z serwisu openstreetmaps (ok.300 tys. rekord6w);

- og6lnopolska baza jednostek samorz4du terytorialnego [ok. 2894 rekord6w) ;

-og6lnopolska baza hotspot6w (2793 rekordy)

- og6lnopolska baza administracji zespolonej (dla 2 wojew6dztw - 305 rekord6wJ

- og6lnopolska baza plac6wek pocztowych (8110 rekord6w)

- og6lnopolska baza bylych Zabor6w [3958 rekord6w)

- og6lnopolska baza administracji podatkowej (437 rekord6w)

-bazy NFZ-u (aptek - 2369 rekord6w; artykul6w medycznych - tylko dla Warmii i Mazur

@07); lzby ; leczenie domowe - 1518 rekord6w; podstawowa opieka zdrowotna - 5109

rekord6w; specjali5ci - 5640 rekord6w; denty6ci [dla Mazowsza - ].000 rekord6w);

szpitali -1 023 rekord6w; przyjqt. - 49 rekord6w

- og5lnopolska baza szk6l (13148 rekord6w)

- og6lnopolska baza hotelowa tzw. gwiazdkowych [437 rekord6wJ

- og6lnopolska baza teatr6w (1479 rekord6w);

- og6lnopolska baza projekt6w finansowanychprzez MKiDN (22996 rekord6w); por. te2

wiej;

- og6lnopolska baza nieruchomo6ci w posiadaniu uczelni [882 rekordy)

- og6lnopolska baza pomocy spolecznej [Powiatowe i Wojew6dzkie Urzqdy Pracy 491,

rekord6w)

Fundacja Obserwatorium Zywej Kultury - Siei Eadawcza
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9) opracowaniu specyfikacji narzqdzia analitycznego, opracowaniu baz danych

przestrzennych o charakterze tematycznym w oparciu o pakiet narzqdziowy Quantum

GIS, opracowanie wyboru, stworzenia i/lub przetestowania rodzaju map tematycznych

oraz schemat6w analiz przestrzennych - zadanie zostalo wykonane przez partnera

[zesp6t pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Olszewskiego) i przyjqte przez

ko ordynato ra meryto ry cznego p roj ektu;

10) opracowaniu projektu graficznego narzqdzia do wizualizacji danych indeksowych na

mapach: 29 piqknych graficznie i pomyslovvych ikon indeks6w tematycznych opisuj4cych

poszczeg6lne klasy obiekt6w infrastrukturalnych oraz 3 ikon wyiszego rzqdu

[odnosz4cych siq do regulacji potrzeb podstawowych, jakoSci 2yciaiwiqzi spolecznych);

makiety serwisu do prezentacji i analiz danych geolokalizaclnych o infrastrukturze

?Wej kultury.

Projekt bqdzie kontynuowany jeszcze przezZlata.Zarz4d ma nadziejq, i2 uda siq na bazie

realizacji tego projektu zoptymalizowat, r6wnie2 spos6b prezentacji pozostalych baz

danych zgromadzonych przez OZK-SB. Tq mo2liwoS6 bqdziemy siq starali przetestowai

w kolejnym roku.

Plany Zarz4du na rok 201,5:

w roku 201,5bqdzie kontynuowana realizacja projektu GIS kultura. Zdaniem

Zarz4du bqdzie to faza decyduj4ca o powodzeniu tego przedsiqwziqcia, wiqc Zarz4d

bqdzie szczeg6lnie du2o uwagi przykladal do dzialari tu podejmowanych;

rozpoczynamy te2 realizacjq 2-letniego projektu dotycz4cego wplywu diagnoz na

2ycie kulturalne w 3 wojew6dztwach: mazowieckim, malopolskim (z nowymi

partneramiJ i warmirisko-mazurskim, koordynatorami bqd4 dr Pawel Tomanek i

Kaja Ro2d2yriska we wsp6lpracy z Bogn4 Kietliflsk4;

najprawdopodobniej Zarz4d bqdzie musial siq mocno zaangaiowat.w realizacjq

zup elnie nowego przeds iqwziqcia p o niew aL zostala nam zlohona p rop ozycj a

stworzenia Strategii Rozwoju Miasta Milan6wek - w tym celu rekomendujemy

Radzie zmiany Statutu Fundacji;

najpowa2niejszym problemem, kt6ry Zarz4d chce rozwi4zat. w roku 2015 jest

pozyskiwanie funduszy natzw. wklady wlasne do projekt6w ju? realizowanych,
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mo2liwoS6 prowadzenia odplatnej dzialalno6ci statutowej - np.w postaci szkoleri;

5) w ostatnich tygodniach zwr6cono siq do nas z MEN o wsp6lpracQprzy realizacji

projektu, kt6ry Prezes Fatyga zamierzala stworzy6 wrazz faroslawem Szulskim,

dotyczqcym tzw. ANTY-rankingu szk6l NajwyraZniej czas dojrzewa do zajqcia siq t4

problematyk4.

Zarz4dbqdzie musial tei przede wszystkim zabiegat. o jak najszybsze ustalenie nowych

zasad funkcjonowania Sieci Badawczej OZK, o czym obszernie pisali6my wyie) - pkcie

dotycz4cym projektu budowy OZK.

V. Finanse

W roku 2014 Fundacja uzyskala przychody w wysoko5ci: 248.819,77 zl,w tym:

- dofinansowanie MKiDN projelitu ,,Konstrukcja narzqdzi do autoewaluacji

program6w Ministra", w ramach umowy z MKiDN nr 08810/13/FPK/DMP:

66.200,00 zl

- dofinansowanie MKiDN projektu,,GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji

infrastruktury ?Wel kultury", w ramach umowy z MKiDN nr

05906 / 14 /FPK/DMP: 120.000,00 zt

z darowizn: 62.6'J.9,7 7 zl

Fundacja poniosla w roku 20L4 koszty w wysoko6 ci: 247 .369 ,18 zl. W calo6ci s4 to koszty

realizacji zadafistatutowych dzialalnoSci nieodplatnej po2ytku publicznego,

Fundacja koitczy rok2O\4 wynikiem finansowym na dziatalnoSci statutowej 1.450,59 zl.

fest to pozytywna zmianaw stosunku do straty finansowej w roku 2013, kt6ra wyniosla:

2.487,0121.

Prezes ZarzEdu- Barbara Fatyga

Wicepreze s Zarz4du - M ariusz Piotrowski

S ekretarz Zarz4du - Bo gna Kietliriska
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