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Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Kolbuszowej 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-100 Kolbuszowa 
ul. 11 Listopada 10 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
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Cele stowarzyszenia: 
Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom, których stan fizyczny, psychiczny 
lub umysłowy, będący następstwem wypadku komunikacyjnego, choroby wrodzonej bądź 
nabytej albo innego zdarzenia, trwale, okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia im 
wypełnianie ról społecznych, zwanych dalej „osobami niepełnosprawnymi” 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Świadczenie pomocy Stowarzyszenia realizuje poprzez podejmowanie działań zmierzających 
do zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości: 

1. Szkolenia w tym specjalistyczne, 
2. Odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej 

osoby, 
3. Korzystanie z rehabilitacji zmierzającej do osiągnięcia, przy aktywnym 

współuczestnictwie, możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i 
integracji społecznej, 

4. Korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, 
5. Korzystania z systemu pomocy społecznej, 
6. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
7. Uczestnictwo w terapii zajęciowej i działalności rekreacyjnej, 
8. Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, w 

znaczeniu usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez sieć instytucji 
pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki. Stowarzyszenie 
podejmuje własne działania, zmierzające do tworzenia innych w/w form pomocy 
osobom niepełnosprawnym, takich jak: tworzenie „domów samodzielnego życia”, 
„kół integracyjnych”, a także organizuje i współorganizuje różnorodne formy 
wypoczynku i rekreacji. Stowarzyszenie realizuje działania mające na celu organizację 
pomocy i wsparcia rodzinom w sprawowaniu przez opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Andrzej Sondej (Prezes Zarządu), Piotr Jachyra (Wiceprezes Zarządu), Dorota Koczur 
(Wiceprezes Zarząd), Ryszard Mazur (Członek Zarządu), Halina Micek (Członek Zarząd) 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje ją na zewnątrz i 
ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Do składania 



oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia dwóch jego 
imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Do ważności dyspozycji z 
rachunku bankowego Stowarzyszenia, upoważnionych do dysponowania rachunkiem. 
 


