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l. Czq56 og6lna

L. Nazwa: Fundacja Obserwatoriurn Zywej Kultury-Siei Badawcza

2. Siedziba: ul. Strzelecka3lt2 03-433 Warszawa

3, Data wpisu do KRS: t0.t2.2012 r.

4. Nr KRS:0000443304

5, REGON: L46514770

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

Piotrowski, Sekreta rz Fu n dacji : Bogna Kietli riska

7. Cele statutowe Fundacji:

a) prowadzenie interdyscyplinarnych badari kultury rozumianej jako Srodowisko

2ycia wsp6tczesnego czfowieka; w tym w szczeg6lnoSci:

a. badaf spoteczefstwa i kultury polskiej;

b. badarl wzajemnego oddziafywania kultury polskiej oraz kultur europejskiej i

Swiatowej;

b) tworzenie technik i standard6w analitycznych, diagnostycznych oraz ewaluacyjnych

w zakresie badari spotecznych i kulturowych;

c) rozwijanie teorii kultury i metodologii badari kultury;

d) prowadzenie dzialari promujqcych i upowszechniajqcych wiedzq o kulturze i

spoteczeristwie, w tym w zakresie edukacji kulturalnej i przy u2yciu nowoczesnych

tech n i k telei nformacyj nych;

e) rozwijanie wsp6tpracy krajowej i miqdzynarodowej w zakresie badah kultury i

spoteczeristwa, w szcze96lnoSci przez rozwijanie regionalnych sieci wsp6lpracy;

f) dziatalnoSi praktyczna w obszarze kultury, w tym sztuki oraz ochrony kultury;

g) dziatalno6i ekspercka w zakresie wiedzy o kulturze i spoteczeristwie;

h) dostarczanie wiedzy i metod umo2liwiajqcych prowadzenie racjonalnej i

nowoczesnej polityki kulturalnej.

8. Fundacja realizuje swoje cele przez:

a) tworzenie, organizowanie i realizacjq interdyscyplinarnych oraz specjalistycznych

projekt6w badawczych;
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) organizowanie i koordynowanie prac zespot6w badawczych powotywanych przez

Fu ndacjq;

c) tworzenie, organizowanie, wsp6iorganizowanie i koordynowanie prac sieci

badawczych krajowych i miqdzynarodowych;

d) tworzenie, organizowanie i koordynacjq prac sieci korespondent6w Fundacji

zbierajqcych aktualne dane o kulturze;

e) prowadzenie dziatalno6ci szkoleniowej w zakresie edukacji kulturalnej, tw6rczo5ci

kulturalnej oraz badari kultury i spoleczeistwa;

f) popularyzacjq wiedzy o kulturze poprzez:

- prowadzenie specjalistycznego portalu internetowego;

- dzialalno5i wydawniczq;

- dziatalno5i wyktadowq i prelekcyjnq;

g) wsp6tpracQ w zakresie opisanym powy2ej z innymi organizacjami i ruchami

spotecznymi, instytucjami kultury, wtadzami samorzqdowymi i paf stwowymi,

mediami i innymi podmiotami, kt6rych cele sq zbie2ne z celami Fundacji.

l!. Og6tna charakterystyka dzialari Rady iZarzEdu Fundacji OZK-SB w 2013 roku,

Fundacja podjqta dziatalno6i w listopadzie 2012 roku. Jednak2e czynno6ci dotyczqce

rejestracji i innych niezbqdnych formalnoSci (nadanie NlP, REGON itp.) zakodczyty siq w

lutym 2013 roku. Zarzqd w ostatecznym skfadzie zostat powotany dnia 25.01-.2013 roku:

Prezesem zostafa - Barbara Fatyga, wiceprezesem - Mariusz Piotrowski, sekretarzem - Bogna

Kietliriska i podjql niezwlocznie dziatania zwiqzane zar6wno z realizacjq projekt6w Fundacji,

jak i dziatania dotyczqce wyboru obsfugi ksiqgowej i innych prac organizacyjnych. W tym dniu

uzupetniony r6wnie2 zostal sklad Rady Fundacji: PrzewodniczEcym Rady pozostal - Jarostaw

Lipszyc, zastqpcq - Marek Dudkiewicz, a nowymi cztonkami Rady zostali Katarzyna Zalasiriska

i Ryszard Michalski.

Tarzqd w roku sprawozdawczym spotkat siq 28 razy w zwiqzku zar6wno ze swoimi

obowiqzkami statutowymi, jak i z realizacjq projekt6w. Poni2ej sprawozdajemy prace

zwiqzane wla6nie z projektami.
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PROJEKTY REALTZOWANE PRZEZ FUNDACJE W ROKU 2013

1. Projekt,,Budowa 096lnopolskiej Sieci Obserwatori6w 2ywej Kultury"

W roku sprawozdawczym Fundacja brata udziat w realizacji dwuletniego projektu Sieci

Badawczej OZK, administrowanego przez naszego partnera - Centrum Edukacji i lnicjatyw

Kulturalnych z Olsztyna (,,Budowa 096lnopolskiej Sieci Obserwatori6w Zywej Kultury",

umowa MKiDN nr 03137/L3/FPK/DMP). Finansowy wktad wtasny Fundacji w ten projekt

wyni6st 27.000 zt, kt6re Zarzqd musial pozyskai. Gt6wnq czqSi tej sumy otrzymaliSmy jako

dotacjq od Fundacji Orange (20.000 ztl'. Pozostatq kwotq stanowity darowizny os6b

prywatnych.

Warto podkre6lii, 2e w tym projekcie czlonkowie Zarzqdu nie tylko odpowiadali za

jego merytoryczny przebieg i wsp6trealizowali go, ale r6wnie2 musieli zapewni6 partner6w

odpowiedzialnych za informatyczna realizacjq portalu Obserwatorium Zywej Kultury - Siei

Badawcza, kt6rymi stali siq pracownicy COME UW. Zarzqd odpowiadat tez za

zaprojektowanie portalu, kontakty ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor (tw6rcami systemu

Mojej Polis wykorzystywanego w projekcie) i organizacjq oraz przeszkolenie zespot6w

badawczych z trzech tzw. Wqzt6w Regionalnych Sieci Badawczej.

Mimo i2 samo uruchomienie portalu op6lnito siq z powodu trudnoici

informatycznych zwiqzanych z dostosowaniem CMSa do potrzeb projektu, to seminaria

zespot6w badawczych odbywaly siq regularnie co dwa tygodnie w ciqgu calego roku. Zarzqd

zorganizowat te2 prace zwiqzane ze zbieraniem i uaktualnianiem baz danych OZK-SB.

lntensywna praca nad zasilaniem nowego portalu OZK-SB przygotowanymi uprzednio

danymi oraz publikacja tre5ci zaczqla siq w paldzierniku i trwata do korica roku. Zarzqd

prowadzit r6wnie2 dziatania promujqce portal podczas spotkari naukowych i z

przedstawicielami instytucji i organizacji kulturalnych z cafej Polski.

Efektem pracy i wsp6tpracyZarzqdu z partnerami Sieci byto:

a) utworzenie 5 zespol6w merytorycznych w Warszawie, Olsztynie, Biatymstoku,

Gdarisku oraz Wroctawiu; tqcznie pod koniec roku w Sieci Badawczej pracowato 38

os6b, w tym studenci i doktoranci. Dodatkowo z projektem wsp6fpracowaty 2 osoby

w COME UW i 2 z Mojej Polis; Zarzqd organizowat i przeprowadzaf szkolenia
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wszystkich partner6w oraz podtrzymywat z nimi bie2qce kontakty drogq mailowq i

telefonicznq

b) wprowadzenie 1.879 hasel do wielo,r6dtowego stownika Kultury;

c) wprowadzenie 679 rekord6w do Biblioteki ozK w wersji papierowej i elektronicznej;

d) stworzenie o96lnopolskiej listy ekspert6w, zawierajqcei 66 rekord6w;

e) napisanie i opublikowanie nowych tekst6w wprowadzajqcych do poszczeg6lnych

podstron Portalu;

f) publikacja i aktualizacja baz danych: GUS, bazy 2ycia teatralnego, bazy tw6rc6w

ludowych;

g) publikowanie, korekta i recenzja opracowa6 (opisy wskalnik6w, raporty itd')

przygotowywanych do zamieszczenia na portalu przez innych cztonk6w sieci

Badawczej'

Trudno6ci, kt6re napotkali6my podczas realizacjitego projektu to:

a) przedtu2one prace informatyk6w nad nowq wersjq Mojej Polis - uniemo2liwiajqce

szybkipostqpnaszychpracwymagajqcychdostqpudotegorepozytorium;

b) problemy z dostosowaniem siq Wqztow Regionalnych do standardu pracy Wqzta

centralnego, kt6ry jednak wypracowywany byl znacznie dtuzej, bo od 2009 roku'

Niemniej jednak z satysfakcjq chcielibysmy podkreSlii, 2e z koricem 2013 roku portal ozK-sB

zaczqldzialai w lnternecie, w wolnym dostqpie, btyskawicznie zostat zauwa2ony' a obecnie

mamy ju2 powa2ne echa jego oddziatywania (m.in' odwolania i cytaty podczas seminari6w'

konferencji i w publikacjach naukowych)'

2. Projekt,,Konstrukcja narzqdzi do autoewaluacii program6w Ministra"

projektem wiasnym Fundacji jest dwuletni projekt ,,Konstrukcja narzqdzi do autoewaluacji

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

Bud2et projektu wynosit w roku 2013 wyni6st 68.600 zt' wymagat on wkladu wtasnego w

wysoko6ci 11.000 zl, kt6ry zostat pozyskany jako darowizny os6b prywatnych'

Koordynatorem merytorycznym tego projektu byta Barbara Fatyga' koordynatorem

organizacyjnym - Bogna Kietli6ska. Projekt zrealizowany i rozliczony zostai zgodnie z
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harmonogramem i kosztorysem, mimo wspomnianych wy2ej trudnoSci, kt6re tego

przedsiqwziqcia te2 d otYczYlY.

Efekty realizacji projektu w roku 2013 to:

a) Powstanie koncepcji ewaluacji i koncepcji bada6;

b) Zaprojektowanie metodologii do realizacji badari na materiatach zastanych i badad

terenowych

c) Zaprojektowanie i realizacja bazy danych o programach Ministra (tzw. bazy SZPON)

d) Realizacja analiz danych statystycznych i jakoSciowych wykorzystywanych w

projekcie;

e) Budowa specjalistycznych stownik6w i tezaurus6w, kt6re staty siq m.in' podstawq 28

indeks6w infrastrukturalnYch;

f) Przygotowanie raportu czqstkowego, opisujqcego wykonane prace;

g) Zorganizowanie 19.12.20t3 roku panelu eksperckiego, podczas kt6rego omawiano w

kontekScie projektu r62ne podejScia i problemy zwiqzane z ewaluacjami dzialari

kulturalnych.

lV. Nowe Projekty Fundacji zloione w 2013 roku

Zarz4d ponadto przygotowatizlo2yl2 wnioski na kolejne projekty Fundacji. Byly to:

t. Wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, przygotowany i zto2ony w

lipcu 2013 roku dotyczqcy uruchomienia w Fundacji programu e-learningu dla kadr

kultury na sumq 2.300.000 zt. Niestety, do tej pory nie rozstrzygniqty. Co istotne w tym

konkursie nie byf wymagany wklad wlasny'

Z. Wniosek do program6w Ministra (Obserwatorium Kultury), na trzyletni projekt pt':,,GlS

Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury 2ywej kultury"' Mito nam

poinformowai Radq, i2 wygrali5my konkurs grantowy na 1 miejscu, ale dotacia zostata

obciqta do wysokojci 250.000 na okres 3 lat. Projekt ten jest realizowany w roku 2014

we wsp6lpracy m.in. z Politechnikq Warszawskq.
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V. Zmiana konta Fundacji

Tarzqd podjqt te2 decyzjq by zmienii konto fundacji, kt6re poczqtkowo zostato zato2one w

banku PEKAO. SA, ze wzglqdu jednak na wysokoSi optat pobieranych przezten bank i bardzo

nieprofesjonalnq obstugq przenie6lismy konto do Banku Gospodarki Zywno(ciowej, gdzie

oferowano nam niezmiernie korzystne warunki, w ramach pakietu ,,spoleczny lider", w tym

mozliwo66 zalo2enia nieodptatnych kont pomocniczych przeznaczonych do obstugi

poszczeg6l nych projekt6w.

VI. Wsp6lpraca z Muzeum Tatrza6skim i Fundacjq Zakopiariczycy

Zarzqd Fundacji wtqczyt siq r6wniez jako partner do projektu realizowanego przez Muzeum

Tatrzariskie i Fundacjq Zakopianczycy ,W poszukiwaniu tozsamo5ci", na kt6ry w 2013 roku

Muzeum otrzymalo dotacjq z MK|DN. Projekt dotyczy dwudniowej konferencji poSwiqconej

polityce kulturalnej wobec kultury ludowej oraz promocji ksiq2ki ,,Kultura ludowa: teorie,

praktyki, polityki" pod red. Barbary Fatygi i Ryszarda Michalskiego.

Vll. Plany zarzqdu na rok 2014

1. Priorytetem w dzialalnosci Zarzqdu w roku 2014 ma byi pozyskiwanie Srodk6w na

zapewnienie wklad6w wlasnych do ju2 realizowanych projekt6w oraz na rozw6j i

podtrzymanie dziatalnoSci portalu isieci Badawczej. W tym celu zamierzamy z,toiy(

wniosek do tzw. funduszy norweskich administrowanych przez Fundacjq Batorego, a

tak2e poszukiwai innych donator6w.

2. Zarzqd w dalszym ciqgu bqdzie wspieraf i koordynowal prace w projektach juz

rozpoczqtych, jak i nowych, kt6rych realizacja rozpoczqta siq lub - byi moze siq

rozpocznie - w roku 2Ot4 (por. wy2ej).

3. Tarzqd bqdzie przyktadat szczegSlne znaczenie do kontakt6w i wspdtpracy w ramach

Sieci Badawczei OZK w celu wyr6wnywania standard6w pracy przyjqtych dla portalu.

4. Udziat cztonk6w Zarzqdu i Sieci Badawczej w majowej konferencji w Zakopanem

po5wiqconej kulturze ludowej (30-31.05.2014roku) jako partner6w i realizator6w

tego projektu.

5. Zarzqd zamierza r6wnie2 zintensyfikowai promocjq portalu w r62nych jrodowiskach

wykorzystujqc w tym celu spotkania, konferencje i media.

Yundac)a AbserwaLanum Zyw*l Kultury * Si*c UarJauNua

ul. Strzelecl<a 3/12 03-433 Warszaw*
Wl?:1L32&63796 \n.F

3. L*-#q



\

Vlll. Finanse

W roku 2013 Fundacja uzyskala przychody w wysoko6ci: L03 260,00 zf, w tym:

dofinansowanie MKiDN projektu ,,Konstrukcja narzqdzi do autoewaluacji

program6w Ministra", w ramach umowy z MKiDN nr 08810/13/FPK/DMP: 57

600,00 zt

z darowizn: 47 340,00 zl

Fundacja poniosta w roku 2013 koszty w wysokoSci: L05 747,01, zt. W cafo6ci sq to koszty

realizacji zadan statutowych dzialalnoSci nieodplatnej pozytku publicznego.

Fundacja w roku 2013 poniosla stratq finansowq w wysoko5ci2487,O! zt. Na mocy Uchwaty

nr 31201,4 Rady FUNDACJI OBSERWATORIUM ZYWEJ KULTURY - SIEC BADAWCZA z dnia

25.03.201.4 r. ustalono, 2e strata wykazana w wyniku finansowym bqdzie pokrywana w

kolejnych latach.
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Wiceprezes Zarzqdu - Mariusz Piotrowski
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