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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
”Świat Nadziei” za rok 2009

1) Pełna Nazwa :
Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju edukacji, rewalidacji oraz
aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych umysłowo ”Świat Nadziei”
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
2) Adres siedziby :
50-079 Wrocław , ul. Ruska 46 A
kontakt : tel. 507 43 11 27

mail : swiatnadziei@wp.pl

3) Numer KRS : 0000245833
4) NIP :

8982082959

Data wpisu do rejestru KRS : 25.11.2005r
REGON :

020254920

5) Konto bankowe : Bank DnB NORD Polska S.A.
Nr rachunku 41 1370 1301 0000 1701 4862 9700
6) Dane dotyczące członków organów stowarzyszenia:
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes - Agnieszka Chojnacka
Wiceprezes - Janina Kwolek-Sobolewska
Skarbnik – Adam Kamiński
Sekretarz - Małgorzata Dżugaj
Członek – Krystyna Leszczyńska
Członek - Aleksandra Błoch
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Komisji - Małgorzata Adamek
Członek - Marta Woźniak ,Członek - Grażyna Krzystyniak
7) Cele statutowe :
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych umysłowo, poprawa jakości życia, rewalidacji i edukacji
tych osób oraz stwarzanie szansy na ich lepsze funkcjonowanie i integrację
w społeczeństwie, w szczególności :

1

a/ działania edukacyjno-rewalidacyjne
- propagowanie i rozwijanie nowoczesnych form i metod edukacji i rewalidacji
- prowadzenie zajęć w tym zakresie
b/ promowanie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych
c/ wspieranie aktywności twórczej osób i promowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu kulturalnym
d/ wsparcie i pomoc rodzinom i opiekunom wychowującym dzieci niepełnosprawne
e/ upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych umysłowo
- współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz praw osób
niepełnosprawnych
- wspieranie i ochronę działań na rzecz tych osób.
8) Prowadzenie działalności gospodarczej – nie dotyczy
9) Opis działalności prowadzonej w roku 2009:
W roku 2009 Stowarzyszenie Świat Nadziei realizowało zadania przede wszystkim w ramach
dwóch dużych projektów: Program Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Umysłowo „Sztuka Aktywności” oraz Galeria Sztuki ArtBrut i Pracownia Aktywizacji
Społecznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo.

Program Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Sztuka
Aktywności” .
Program „Sztuka Aktywności” stworzony z myślą o poprawie warunków funkcjonowania
społecznego osób z niepełnosprawnością umysłową, realizowany jest przez nasze
stowarzyszenie od początku 2007 roku.
W roku 2009 współfinansowany był przez Gminę Wrocław w ramach zadania publicznego:
„Program Poprawy Jakości Życia Osób Niepełnosprawnych” realizowanego przez Wydział
Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
Dotacja w kwocie 20.000,00 złotych. Całkowity koszt zadania 21.400,00 złotych.
Termin realizacji w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r
Program skierowany był do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową z terenu
Wrocławia.
Udział w zajęciach brali podopieczni Stowarzyszenia Świat Nadziei, a także ze Stowarzyszenia
Ostoja oraz z wrocławskich szkól i placówek specjalnych (m.in. z Zespołu Szkół Specjalnych nr
27, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr8 , Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr10, Rodzinnego Domu Dziecka nr11 ).
Celem programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym umysłowo pełniejszego i
aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym miasta Wrocławia. Poprawa jakości
życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez poszukiwanie i tworzenie nowych możliwości
realizowania się społecznego i zawodowego tych osób poprzez działania twórcze i artystyczne.
Także zwrócenie uwagi środowisk i instytucji kulturalno-społecznych na problematykę osób
niepełnosprawnych umysłowo, zainicjowanie kontaktu i nawiązanie współpracy w tworzeniu
przestrzeni do społecznego funkcjonowania tych osób.
W ramach Programu zapraszamy do współpracy ważne wrocławskie instytucje i organizacje
społeczne związane z kulturą i sztuką
Udział w Programie biorą m.in.: Teatr Polski, Teatr Pieśń Kozła, Zakład Narodowy Imienia
Ossolińskich, BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej, Fundacja Wro-Centrum
Sztuki Mediów, Gazeta Wyborcza, Czasopismo Ludzka Sprawa, Galeria Miejska, Galeria
Entropia.
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W ramach Programu „Sztuka Aktywności”, we współpracy z Wrocławskimi instytucjami kultury i
sztuki, w 2009 roku zrealizowanych zostało:
- 160 godzin warsztatowych prowadzonych przez znanych artystów i osoby ze środowiska
kulturalnego Wrocławia,
- 40 godzin zajęć edukacyjno- terapeutycznych pokazujących działalność i funkcjonowanie
instytucji kultury i sztuki we Wrocławiu, umożliwiających kontakt z artystami i pracownikami
tych instytucji oraz udział w realizowanych projektach
Osoby prowadzące warsztaty: Agnieszka Kubicka - Dzieduszycka, Agata Saraczyńska, Ewa
Staroń, Agnieszka Młotkowska, Anna Morawiecka, Beata Skawina, Grzegorz Bral, Adam
Kamiński, Dariusz Orwat, Jacek Zachodny, Mirosław Haniszewski, Dorota Sidorowicz, Edward
Skubisz.
Wszystkie zajęcia i warsztaty odbywały się w obecności terapeutów i wolontariuszy
Koordynacja projektu : 2 osoby

Galeria Sztuki Art Brut i Pracownia Aktywizacji Społecznej
Na realizację działań w ramach Galerii Sztuki ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej w 2009
roku, otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach zadania publicznego
„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.
Dotacja w kwocie 34 860 złotych. Całkowity koszt zadania 36 060 złotych
Termin realizacji w okresie od 05.01.2009r do 31.12.2009r
Zadaniem Galerii ART BRUT i Pracowni Aktywizacji Społecznej jest prezentowanie i aktywne
promowanie sztuki i twórczości osób niepełnosprawnych, integracja społeczna oraz zwrócenie
uwagi na problematykę osób niepełnosprawnych.
Celem działalności Galerii Sztuki i Pracowni Aktywizacji Społecznej jest także poprawa jakości
życia i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych umysłowo poprzez
zapewnienie im opieki terapeutycznej, stymulowanie i wspieranie rozwoju, rozwijanie twórczej
aktywności, indywidualnych zdolności i zainteresowań, a także rozwijanie sprawności każdego
podopiecznego, w kierunku możliwie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
W ramach działań Galerii i Pracowni ArtBrut od stycznia 2009 roku realizowany został cykl
wystaw oraz zajęć galeryjnych obejmujących warsztaty twórcze, spotkania autorskie oraz
zajęcia terapeutyczne w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – polegających
między innymi na usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych w prowadzeniu przez nich galerii
sztuki.
Zorganizowanych zostało 5 dużych wystaw promujące twórczość osób
niepełnosprawnych:
> Wystawa ArtBrut pierwsza z cyklu wystaw prezentująca prace 10 wrocławskich twórców
niepełnosprawnych;
> Wystawa podsumowująca integracyjny konkurs plastyczny „Wrocław moje miasto”
organizowany przez SOSW nr 118 we Wrocławiu
> Wystawa Piotra Rymko „Pracownia Odkurzaczy”
> Wystawa fotografii Mateusza Tatarczyka „Zakręcony”
> Wystawa zbiorowa podsumowująca działalność Galerii i Pracowni ArtBrut w 2009roku

Obyło się łącznie 140 godzin zajęć galeryjnych :
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- 60 godzin warsztatowych obejmujących warsztaty plastyczne 15h, warsztaty literackodziennikarskie 15h, warsztaty ruchowo-dźwiękowe z elementami choreoterapii 15h, warsztaty
multimedialne 15h
- 80 h godzin zajęć edukacyjno – terapeutycznych
Wszystkie zajęcia i warsztaty odbywały się w obecności terapeutów i wolontariuszy
Liczba uczestników projektu : 90 osób z niepełnosprawnością umysłową z terenu Wrocławia i
okolic
Koordynacja projektu : 2 osoby
Dzięki uczestnictwu w warsztatach i w zajęciach została stworzona alternatywa dla bierności,
zaistniały konkretne możliwości indywidualnego i grupowego rozwoju uczestników
Galerię naszą odwiedzają liczni goście, także z zagranicy, znani artyści i kuratorzy sztuki
m.innymi : Anna Baumgart, Grzegorz Pacek, Oskar Dawicki, Olaf Brzeski, Waldemar
Pranckiewicz, Anna Mituś, a także dr Akong Rinpocze – szef międzynarodowej organizacji
charytatywnej Rokpa International.
Galeria i Pracownia Aktywizacji Społecznej ART BRUT, będąc przestrzenią twórczych
działań i spotkań, artystycznych prezentacji oraz promocji działań miasta na rzecz
osób niepełnosprawnych, staje się ważnym wrocławskim miejscem integracji poprzez
sztukę.
Realizowane przez nas projekty cieszą się dużym poparciem i zaangażowaniem środowiska
artystycznego - naszą idę wspierają m.in. Grzegorz Bral, Anna Zubrzycka, Piotr Krajewski,
Agnieszka Dzieduszycka, Krzysztof Mieszkowski, Paweł Jarodzki, Marek Puchała, Anna
Morawiecka, Agata Saraczyńska, Dorota Sidorowicz, Jacek Zachodny, Beata Bartecka, Agnieszka
Olsten, Mirosław Haniszewski.
Pomoc w czasie realizacji projektów oferowały rodziny osób niepełnosprawnych i wolontariusze
Aktywnie uczestniczyli w zajęciach terapeutyczno – artystycznych.
Powstał film dokumentujący realizację działań w ramach Programów, działania prezentowane są
także na stronie internetowej stowarzyszenia: www.swiatnadziei.org oraz blogu zawierającym
przede wszystkim zdjęcia z warsztatów i zajęć edukacyjno-terapeutycznych aktualizowane na
bieżąco.
W grudniu 2009 roku, w Galerii Art Brut we Wrocławiu, odbyła się uroczystość podsumowująca
kolejną edycję Programu Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo “Sztuka
Aktywności” oraz działalność Galerii Sztoki ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej. W ramach
spotkania podsumowującego realizację programów, odbyła się prezentacja prac młodzieży
niepełnosprawnej oraz przedstawienie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej
realizowanych w ramach projektu działań. Na spotkaniu obecnych było ok.200 osób - młodzież
biorąca udział w projekcie, przedstawiciele instytucji związanych z kulturą i sztuką, osoby
prowadzące warsztaty, członkowie i przyjaciele
Oba projekty zostały skonstruowane jako kompleksowa propozycja różnych działań i form
aktywności podporządkowanych poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych. Poszczególne
zadania projektów wiązały się ze sobą i wzajemnie uzupełniały.
Projekty zakładały również szeroką i wielostronną promocję działań podejmowanych i
realizowanych wspólnie z osobami niepełnosprawnymi prezentację świata problemów, emocji i
pragnień tych grup. Przedmiotem programu było również poszukiwanie i tworzenie nowych dróg
i sposobów integracji

10) W dalszej działalności planujemy:
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Rozwijanie i prowadzenie działań w ramach Galerii Sztuki ArtBrut i Pracowni
Aktywizacji Społecznej dla Osób z Niepełnosprawnością Umysłową. Tworzenie miejsca
dającego osobom niepełnosprawnym umysłowo możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i
zainteresowań, dzięki którym mogą nawiązać dialog ze społeczeństwem, a także realizować się
społecznie i zawodowo; miejsca pełniącego także funkcję Galerii prezentującej prace osób
niepełnosprawnych oraz promującej i integrującej działania instytucji i organizacji o podobnym
profilu z kraju i zagranicy.
Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami kultury i sztuki
Zaangażowanie ważnych instytucji związanych z kulturą i sztuką w aktywizację społeczną i
zawodową osób niepełnosprawnych umożliwia poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie.
Współpraca umożliwia osobom niepełnosprawnym bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi
kultury oraz udział w nowoczesnych, niekonwencjonalnych działaniach twórczych.
Rozwijanie współpracy z innymi organizacjami działającymi na rzecz aktywizacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych umysłowo : i placówkami opieki
specjalnej. Współpraca z organizacjami i instytucjami ułatwia wdrażanie i realizację
nowoczesnych metod aktywizacji osób niepełnosprawnych - dostosowywanie przestrzeni
publicznej i wykorzystywanych urządzeń, zmianę podejścia z nadmiernie opiekuńczego do
mądrze aktywizującego, opracowywanie strategii społecznych i zmianę przepisów organizacyjno
– prawnych pod tym kątem.
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