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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, rozwija-
nie twórczej aktywności, indywidualnych zdolności i zainteresowań, 
a także rozwijanie sprawności każdego podopiecznego, w kierunku 
możliwie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.       

Na potrzeby Galerii i Pracowni, po naszych długich staraniach, otrzy-
maliśmy w najem, od gminy Wrocław, pomieszczenia przy ul. Ruskiej 
46a we Wrocławiu. Znajdują się one w centrum miasta, w dobrej 
lokalizacji zapewniającej dostępność osobom niepełnosprawnym z 
różnych stron miasta, w niedalekiej odległości od współpracujących 
z nami instytucji kultury i sztuki. W tym samym budynku siedziby 
mają także inne współdziałające z nami stowarzyszenia, co sprzyja 
lokalnej integracji.

Prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i 
twórczości osób niepełnosprawnyc.O galerii



Na realizację działań w ramach Galerii i Pracowni w bieżącym 2009 
roku, otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach 
zadania publicznego „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób nie-
pełnosprawnych”.

W ramach działań Galerii i Pracowni od stycznia bieżącego roku 
realizowany jest cykl wystaw oraz zajęć galeryjnych obejmujących 
warsztaty twórcze, spotkania autorskie oraz zajęcia terapeutyczne w 
zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – polegają-
cych między innymi na usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych w 
prowadzeniu przez nich galerii sztuki.

Galerię naszą odwiedzają, liczni goście także z zagranicy, znani artyści 
a także kuratorzy sztuki. Realizowane przez nas projekty cieszą się 
dużym poparciem i zaangażowaniem środowiska artystycznego  - 
naszą idę wspierają m.innymi  Grzegorz Bral, Anna Zubrzycka, Piotr 
Krajewski, Agnieszka Dzieduszycka, Krzysztof Mieszkowski, Paweł 
Jarodzki, Marek Puchała, Anna Morawiecka, Agata Saraczyńska, 
Dorota Sidorowicz, Jacek Zachodny, Agnieszka Olsten, Mirosław 
Haniszewski.

Galeria i Pracownia Aktywizacji Społecznej ART BRUT, pełniąc 
funkcję miejsca spotkań, twórczych prezentacji oraz promocji działań 
miasta na rzecz osób niepełnosprawnych, staje się ważnym wrocław-
skim punktem integracji społecznej.        
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W naszych działaniach wzorujemy się na doświadczeniu placówek 
i organizacji europejskich i światowych - takich jak współpracująca 
z nami holenderska Pracownia Artilabo w Bredzie, którą mieliśmy 
okazję odwiedzić 3 lata temu i uczestniczyć w warsztatach tam pro-
wadzonych, czy Stowarzyszenie La Pirinola z Meksyku. 

Ideą działań w ostatnich 10 latach w instytucjach zachodnich jest 
zmiana podejścia w pracy z osobami niepełnosprawnymi z nadmier-
nie opiekuńczego do mądrze aktywizującego. Dlatego planujemy aby 
Galeria i Pracownia stała się miejscem, w którym osoby niepełno-
sprawne będą mogły aktywizować się społecznie i zawodowo, prowa-
dząc na wzór podobnych placówek europejskich, czytelnię z kawiar-
nią, wypożyczalnię dzieł sztuki, radiostacje internetową lub redakcję 
własnego czasopisma.

W Pracowni realizowane są także częściowo zadania w ramach 
prowadzonego przez nas od 3 lat Programu Aktywizacji Społecz-
nej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Sztuka Aktywności”. W 
ramach Programu nasze stowarzyszenie aktywnie współpracuje z 
ważnymi wrocławskimi instytucjami i organizacjami związanymi 
z kulturą i sztuką, oraz wieloma artystami. Dzięki temu możemy 
zapewnić wysoki poziom zajęć i warsztatów prowadzonych przez 
terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury. 



Udział w programie biorą m. innymi  Teatr Polski ,Teatr Pieśń 
Kozła, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, BWA Wrocław 
- Galerie Sztuki Współczesnej, Fundacja WRO-Centrum Sztuki 
Mediów, Galeria Miejska, Galeria Entropia.

Ważną kwestią jest tu podjęcie dialogu ze społeczeństwem, w szcze-
gólności poprzez zaangażowanie  środowisk i instytucji kulturalno-
społecznych, przełamywanie lęków przed kontaktem, współpracą i 
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych umysłowo, przede wszystkim 
w wyniku negatywnego wyobrażenia. Uczestnicy  imprez kultural-
nych przyzwyczajają się do obecności osób niepełnosprawnych w 
życiu społecznym i kulturalnym, rozwija się nowa jakość wzajemnych 
relacji.

Chcemy aby osoby korzystające z Galerii i Pracowni Aktywizacji 
Społecznej, miały poczucie posiadania własnego  miejsca  spotkań,  
realizacji twórczej i wymiany doświadczeń, miejsca które, będą mogły 
kreować zgodnie ze swoimi potrzebami i marzeniami.
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Początki
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Pierwsza zbiorowa wystawa w naszej Galerii.Uroczyste 
otwarcie  Otwarcie galerii zostało zainaugurowane grupową wystawą, w któ-

rej wzięli udział: Joanna Golachowska, Marcin Guźla, Piotr Jeruzel, 
Adrian Kokot, Marta Nawojczyk, Piotr Rymko, Wanda Sidorowicz, 
Mateusz Tatarczyk, Marek Trociński i Elwira Zacharska. 
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Piotr Jeruzel „Kolory”                                   

Mateusz Tatarczyk “Fotografie” Wanda Sidorowicz „Różowy”



 Marcin Guźla „Ostatnia Wieczerza” (grafika)

Joanna Golachowska „Rysunki” Adrian Kokot „Plafony”
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Marek Trociński „Drugie życie gazety” fabryka koszyków

Marta Nawojczyk „Planety”



Elwira Zacharska „Kwiaty”

Piotr Rymko „ Admirał”
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Wystawa podsumowująca konkurs plastyczny 
„Wrocław moje miasto” organizowany przez 
SOSW nr 118 we WrocławiuWrocław 

moje miasto  
rozstrzygnięcie 
konkursu
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Pracownia 
Odkurzaczy  
wystawa Piotra Rymko 
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Zakręcony  
wystawa fotografii 
Mateusza Tatarczyka 
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Zajęcia 
galeryjne
terapeutyczne  
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Warsztaty 
dziennikarskie
Anna Morawiecka  
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Warsztaty 
ruchowo-
taneczne
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Warsztaty 
plastyczne
Darek Orwat
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Warsztaty 
plastyczne
Mandale
Agnieszka Wejherowska
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Warsztaty 
multimedialne
Jacek Zachodny
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Warsztaty 
fotograficzne
Anna Smarzyńska
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Występ zespołu z zaprzyjaźnionego Wrocławskiego 
Towarzystwa  Przyjaciół Bułgarii mieszczącego 
się w tym samym budynku.

Gość Galerii
Balkan Folk Acoustic
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Gość Galerii
dr Akongiem Riponcze

Spotkanie z szefem Międzynarodowej Organizacji 
Charytatywnej ROKPA International działającej 
w wielu krajach świata mi innymi w Afryce, 
Nepalu i Tybecie, gościem Brave Festiwalu.
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Gość Galerii
hinduskie spotkanie

Spotkanie z hinduską rodziną mieszkającą 
we Wrocławiu i warsztaty hinduskiej tradycji 
malowania henną
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Współpraca z
wydawnictwem
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Na realizacje Programu Sztuka Aktywności w 2008 i 2009 roku 
Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Gminy Wrocław w 
ramach zadania publicznego: „Program Poprawy Jakości Życia Osób 
Niepełnosprawnych” realizowanego przez Wydział Zdrowia Urzędu 
Miejskiego we Wrocławiu. 

W roku 2007 Program Sztuka Aktywności otrzymał dofinansowanie 
w ramach „Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatels-
kich”. 

Udział w warsztatach i zajęciach wzięli podopieczni Stowarzysze-
nia Świat Nadziei, a także innych wrocławskich stowarzyszeń m.in. 
Stowarzyszenia Ostoja, Stowarzyszenia Handicap oraz szkół i 
placówek specjalnych (m.in. z Zespołu Szkół Specjalnych nr 27, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 8, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 11).

Program objęty jest mecenatem specjalnym 
“Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016”.Dofinansowanie
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Stowarzyszenie Świat Nadziei prowadzi działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych umysłowo i poprawy jakości ich życia poprzez 
propagowanie nowoczesnych form i metod edukacji, rewalidacji oraz 
aktywizacji społecznej tych osób.

Celem Stowarzyszenia Świat Nadziei jest prowadzenie działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, poprawa jakości ich 
życia poprzez propagowanie nowoczesnych form i metod edukacji, 
rewalidacji i rehabilitacji, oraz stwarzanie szansy na lepsze funkcjono-
wanie i integracji w społeczeństwie.

Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju 
edukacji, rewalidacji oraz aktywizacji społecznej 
osób niepełnosprawnych umysłowo Świat Nadziei.

Stowarzyszenie 
Świat Nadziei



Stowarzyszenie Świat Nadziei
ul. Ruska 46 A, 50-079 Wrocław
tel. +48 507 43 11 27
swiatnadziei@wp.pl 
www.swiatnadziei.org

Konto bankowe: 
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.  
nr 41 1370 1301 0000 1701 4862 9700


