
Informacja o organizacji pozarządowej 
 

1. Pełna nazwa  organizacji 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Tomaszowie Lubelskim  

2. Adres siedziby 
Kod: 

22-600 

Miejscowość: 

Tomaszów Lubelski  
Gmina: 

Tomaszów Lubelski  
Powiat: 

Tomaszowski  

Ulica:  
Słowackiego 7 B  

Województwo: 

lubelskie 

  2a.    Adres korespondencyjny 

Kod: 

22-600 

Miejscowość: 

Tomaszów Lubelski  

Ulica:  
Słowackiego 7 B  

Telefony:  
84 664 22 71, 84 665 89 03  

Fax:  
84 665 89 03       

www: http://www.psouutomaszow.pl/;  

www.psonitomaszow.pl 

e-mail:  

zk.tomaszowlubelski@psoni.org.pl;   

  3. Status prawny organizacji 

 

1.   Fundacja 

2.  Stowarzyszenie (zwykłe
* 

; zarejestrowane** ) 

3.  Związek Stowarzyszeń  

4.  Organizacja powstała na mocy umowy Państwo – Kościół 

5.  Przedstawicielstwo org. zagranicznej – jakiej? 

6.  Inna forma osobowości prawnej - jaka? 

7.  Nieposiadająca osobowości prawnej grupa lub inicjatywa 

8.  Organizacja Pożytku Publicznego 

 
 4.  Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:       

0000266745 

Rok rejestracji:      2006 

 5.  Nr w Rejestrze Starostwa Powiatowego:  Rok rejestracji:  

6.   Zarząd organizacji:  

Imię i Nazwisko: Funkcja: 

Beata Piech  Przewodnicząca Zarządu Koła 

Stanisława Raczkiewicz  V-ce Przewodnicząca Zarządu Koła  

Jolanta Spasowicz Skarbnik 

Katarzyna Jasińska Sekretarz      

  

  

7. Główny obszar działań organizacji (krótka charakterystyka) 

Celem organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 

 

     Zadania PSONI obejmują: 

1. Prowadzenie różnego rodzaju placówek i form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i ich rodzin w zakresie rehabilitacji, nauki, przygotowania do pracy, wspierania w 

samodzielności, treningów umiejętności niezbędnych w życiu, udziału w kulturze i rekreacji, a 

także poradnictwa życiowego i prawnego. 

2. Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób 

http://www.psouutomaszow.pl/
mailto:zk.tomaszowlubelski@psoni.org.pl


niepełnosprawnych i ich rodzin oraz kształtowania odpowiedniej polityki społecznej. 

3. Szkolenie rodziców i profesjonalistów, prowadzenie działalności wydawniczej, współpracę z 

mediami oraz kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, jako zdolnych skutecznej i pożytecznej dla innych aktywności.  

 

     Zadania te są realizowane w: 

 

1. Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, który swoim działaniem obejmuje dzieci i 

młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 roku życia. 

        Placówka organizuje: 

 warunki do realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym i 

gimnazjalnym z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do osoby, 

 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 

 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

 kompleksową wielodyscyplinarną diagnozę  

 szeroki zakres rehabilitacji medycznej oraz terapii (psychologiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, 

zajęciowa), 

 treningi umiejętności życiowych na bazie Mieszkań Treningowych, 

  wsparcie i poradnictwo dla rodziców. 

2. Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, która organizuje edukację uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami, na poziomie ponadgimnazjalnym. 

Przysposobienie do pracy obejmuje: 

 czynności z zakresu gospodarstwa domowego, 

 wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkowych, 

 poligrafię, 

 hortiterapię, 

 doradztwo zawodowe. 

Szkoła zapewnia uczniom także: 

 wsparcie psychologiczne, 

 rehabilitację medyczną i społeczną. 

3. Warsztacie Terapii Zajęciowej, który obejmuje rehabilitacją społeczno – zawodową osoby dorosłe z 

niepełnosprawnością ze wskazaniem do terapii zajęciowej.  

Uczestnicy tej placówki korzystają również: 

 ze wsparcia psychologicznego, 

 z rehabilitacji medycznej, 

4. Ośrodku Wsparcia, który obejmuje aktywizacją życiową i  społeczną  osoby dorosłe z 

niepełnosprawnością ze wskazaniem do korzystania ze środowiskowego  systemu wsparcia w 

samodzielnej egzystencji.  

Uczestnicy tej placówki korzystają również z: 

 terapii psychologicznej, 

 rehabilitacji 

        5. Zakładzie Aktywności Zawodowej,  który zapewnia osobom dorosłym z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym bądź znacznym: 

 zatrudnienie, 

 wsparcie w codziennym życiu, 

 rehabilitację, w tym rehabilitację społeczno-zawodową przygotowującą do pracy na otwartym rynku, 

 pomoc psychologiczną. 

 

Ponadto dla wszystkich osób objętych działaniem Stowarzyszenia jest organizowany bezpłatny transport z 

domu do placówek i z placówek do domu w ramach otrzymywanych dotacji, dożywianie (śniadania, obiady), 

poradnictwo dla rodziców i opiekunów, oraz inne formy wsparcia stosownie do indywidualnych potrzeb 

wychowanków w ramach możliwości Stowarzyszenia.  
*Stowarzyszenie zwykłe – zgłoszenie do Starosty, nie posiada osobowości prawnej 

** Stowarzyszenie zarejestrowane – zgłoszone do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym, posiada osobowość prawną 

 

 


