
 

Misja, cele i zadania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną. 

 

W tym tekście przeczytasz, jaka jest misja, cele i zadania naszego 

Stowarzyszenia. 

 

Misja mówi o tym co jest dla nas ważne. 

Naszą misją jest dbanie o godność osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

 

Godność to: 

• kiedy szanujemy samych siebie 

• kiedy inni nas szanują. 

 

Naszą misją jest też dbanie o osoby z niepełnosprawnością intelektualną w 

rodzinie i społeczeństwie. 

Osoba z niepełnosprawnością ma te same prawa w rodzinie co wszyscy ludzie. 

Osoba z niepełnosprawnością ma te same prawa w społeczeństwie co wszyscy 

ludzie. 

Naszą misją jest wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Nasze cele mówią po co jest nasze Stowarzyszenie: 

Nasze Stowarzyszenie jest po to: 

- żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną miały takie same szanse jak 

inni ludzie. 

Na przykład żeby osoby z niepełnosprawnością miały takie same szanse 

pracować jak osoby bez niepełnosprawności. 

- żeby ludzie przestrzegali praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Na przykład, żeby osoby z niepełnosprawnością miały dostęp do wszystkich 

informacji tak jak osoby bez niepełnosprawności. 

- żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczyły aktywnie w 

życiu społecznym. 

Na przykład w wydarzeniach sportowych. 



Nasze zadania. 

Zadania to to co robimy. 

Co robimy:  

- mówimy o prawach osób z niepełnosprawnością intelektualną innym ludziom. 

- Współpracujemy z instytucjami państwowymi. 

Na przykład Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

- Uczestniczymy w tworzeniu prawa. 

Na przykład żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły mieszkać samodzielnie 

we własnych mieszkaniach. 

- Organizujemy i prowadzimy: 

• placówki 

Na przykład Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wczesnej Interwencji 

• programy 

Na przykład…… 

• projekty. 

Na przykład, Radio Sovo. 

- Nasze działania służą: 

• rehabilitacji 

• terapii 

• edukacji 

• przygotowaniu do pracy 

• zatrudnieniu. 

- Wspieramy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w: 

• samodzielności 

• zamieszkaniu 

• realizowaniu zainteresowań 

• spędzaniu czasu wolnego. 

- Szkolimy rodziców i pracowników. 

- Współpracujemy z mediami czyli z: 

• radiem 

• telewizją 

• prasą. 

- Pokazujemy mocne strony osób z niepełnosprawnością. 

Chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną były szanowane przez 

innych. 


