Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej
S t o w a r z y s z e n i e Ś w i a t N a d z i e i . KRS 0000245833
50-079 Wrocław, ul.Ruska 46 A ; tel. 0507 43 11 27; e-mail: swiatnadziei@wp.pl ; www.swiatnadziei.org
___________________________________________________________________________

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Stowarzyszenia ”Świat Nadziei” za rok 2014

1) Pełna Nazwa :
Stowarzyszenie ”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 :

3) Numer KRS : 0000245833
4) NIP :

8982082959

swiatnadziei@wp.pl

Data wpisu do rejestru KRS : 25.11.2005r
REGON :

020254920

5) Konto bankowe : Bank Zachodni WBK
Nr rachunku 52 1090 2590 0000 0001 2253 5863
6) Dane dotyczące członków organów stowarzyszenia:
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes - Agnieszka Chojnacka
Wiceprezes – Aleksandra Błoch
Skarbnik – Zofia Zacharska
Sekretarz – Sylwia Adamaszek
Członek – Kazimierz Tryniszewski
Członek – Jacek Zachodny
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca Komisji Rewiyzjnej – Elżbieta Jeruzel
Członek Komisji Rewiyzjnej – Barbara Jolanta Koch,
Członek Komisji Rewiyzjnej Jolanta Barbara Szymańska Nawojczyk.
7) Cele statutowe :
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych umysłowo, osób z zaburzeniami psychicznym oraz innych osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawa jakości życia, rewalidacji i edukacji
tych osób oraz stwarzanie szansy na ich lepsze funkcjonowanie i integrację
w społeczeństwie, w szczególności :
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 i społecznym
d/ wsparcie i pomoc rodzinom i opiekunom wychowującym dzieci niepełnosprawne
e/ upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych umysłowo oraz zaburzeniami
psychicznymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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- współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz praw osób
niepełnosprawnych
- wspieranie i ochronę działań na rzecz tych osób.
8) Prowadzenie działalności gospodarczej – stowarzyszenie nie prowadziło w 2014 roku działalności
gospodarczej
9) Prowadzenie działalności odpłatnej – stowarzyszenie nie prowadziło w 2014 roku działalności odpłatnej

10) Opis działalności prowadzonej w roku 2014:
W roku 2014 Stowarzyszenie Świat Nadziei realizowało projekty i zadania ukierunkowane na integrację i
aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych umysłowo poprzez działania twórcze i udział w życiu
kulturalnym miasta.
> Projekt „Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2014 roku w jednym z zakresów:
projekt plastyczny , projekt muzyczny, projekt interdyscyplinarny - projekt plastyczny
- Cykl wystaw sztuki art brut i outsider art.”
Umowa nr D/WKL/1371/15/2014
Termin realizacji zadania 01.02.2014 do 31.12.2014 roku
Dotacja w kwocie 40.000,00 zł .Całkowity koszt Zadania 40.400,00
W ramach zadania zorganizowano w roku 2014 cyklu wystaw sztuki art brut i outsider art w Galerii Art
Brut i Pracowni Aktywizacji Społecznej prowadzonych we Wrocławiu przez stowarzyszenie Świat Nadziei.
> Projekt „Sztuka Aktywności 2014 - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć
warsztatowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Wrocławia”
Umowa nr D-PFRON/WZD/1432/16/2014
Termin realizacji od 23.04.2014 do 31.12.2014r.
Dotacja w kwocie53.780,00 zł Całkowity koszt zadania 59158,00zł.
W ramach realizowanego zadania „Sztuka Aktywności - 2014” zorganizowano i prowadzono grupowe i
indywidualne zajęcia warsztatowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem z
terenu Wrocławia, ukierunkowanych na aktywizację społeczną tych osób poprzez działania twórcze i udział
w życiu kulturalno - społecznym miasta.
Odbyło się 126 godzin zegarowych zajęć warsztatowych grupowych - 42 spotkania po 3 godziny każde, od
6.IV do 29.XI 2014 roku, w każdy czwartek, co drugi wtorek i co drugą sobotę.
Odbyło
się 180 godzin zegarowych zajęć warsztatowych indywidualnych – 60 spotkań po 3 godziny każde, od 5.V.
do 26.XI.2014 roku, w każdy poniedziałek, wtorek i środę .
> Projekt „Digitalizacja wybranych zasobów kolekcji Galerii ArtBrut wraz z opracowaniem i
udostępnieniem”
Umowa nr 04606/14/FPK/NIMOZ
Termin realizacji od 01.02.2014 do 15.12.2014r.
Dotacja w kwocie 25.000,00 zł . Całkowity koszt zadania 31.250,00zł.
Celem zadania było również udostępnienie wybranego zasobu poprzez wprowadzenie informacji do
opracowanego w ramach zadania systemu elektronicznej bazy danych oraz udostępnienie na
przygotowanej w tym celu zakładce utworzonej strony www.artbrut.com.pl
IMPART 2014 – 6250,00 wkład do projektu
> Projekt „Prowadzenie zajęć warsztatowych aktywizujących życiowo i społecznie dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi” (tryb19a)
Umowa nr DZ-Z/2799/
Termin realizacji 01.09.2014 do 29.11.2014r.
Dotacja w kwocie 10.000,00 zł
W ramach realizowanego zadania zorganizowano i przeprowadzono dla osób niepełnosprawnych i
zaburzeniami psychicznymi zajęcia warsztatowe z elementami muzyki, tańca, teatru, ćwiczeń ruchowych i
relaksacji, ukierunkowanych na aktywizację społeczną, a także podniesie poziomu życia i funkcjonowania
tych osób.
Przeprowadzonych zostało 36 godzin zegarowych zajęć warsztatowych grupowych - 12 spotkań po 3
godziny każde, od 05.09.2014r do 21.11.2014r, w każdy piątek godz. 16 –19
> Inne działania
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1. Zorganizowana została wystawa twórców ArtBrut w ramach uroczystości WARTO w kinie Nowe
Horyzonty
2. Pozyskano środki na wykonanie projektu toalety i pomieszczenia socjalnego dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych (Archikom) oraz środki na ich budowę ( długofalowa współpraca z
Departamentem Spraw Społecznych UM i ZZK)
3. We współpracy ze Stowarzyszeniem KIWANIS zorganizowany został koncert na rzecz stowarzyszenia
Świat Nadziei i aukcja sztuki dzięki czemu pozyskane zostały środki 8 000 zł.
4. W ramach współpracy z Fundacją Sztuki Ostrale zorganizowany został wyjazd do Drezna.
5. Zorganizowana została wystawa twórców ArtBrut w ramach Festiwalu Sztuki Survival wraz z
pozyskaniem środków na jej realizację.
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