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Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych powstało w 2003 r. i 
od  tego  czasu  działa  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  oraz  osób  mających 
problem  z  właściwym  funkcjonowaniem  w  społeczeństwie.  PSnRON 
upowszechnia  ideę  pomocy  osobom  niepełnosprawnym  a  także  prowadzi 
działania  propagujące  zdrowy  styl  życia,  realizuje  działania  w  zakresie 
kompleksowej  terapii  osób  niepełnosprawnych  oraz  dzieci  i  młodzieży  z 
trudnościami  w  nauce  i  zachowaniu.  Organizujemy  szkolenia  dla  rodziców, 
terapeutów  i  pedagogów.  Wierzymy,  że  nasze  szerokie  działania  wpłyną 
pozytywnie na funkcjonowanie społeczeństwa i rozwój naszej organizacji, że nasze 
stowarzyszenie  rozwinie  się  jak  skrzydło  obejmujące  swoją  ochroną wszystkich, 
którzy tego potrzebują. Działamy nie dla zysku, a dla pożytku publicznego. 
 

Z LUDŹMI DLA LUDZI 
 

Nasze Stowarzyszenie tworzą ludzie, którzy chcą pomagać i ci, którym ta pomoc jest 

potrzebna. Każdy z nas ma w sobie jakiś dar - coś, co może ofiarować innym i chce 

to coś przekazać dalej. Wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ich 

rodziny poprzez profilaktykę, terapię, rehabilitację i przeciwdziałanie patologiom. A 

im więcej nas jest, tym więcej możemy ofiarować innym i większą grupę osób 

możemy objąć pomocą. 

 
Cele 

1. Upowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych, przewlekle chorych, 
dzieciach i młodzieży mających trudności w nauce i zachowaniu. 

2. Niwelowanie wszelkich barier ograniczających udział osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym. 

3. Prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej i społecznej, propagowanie zdrowego 
stylu życia w społeczeństwie. 

4. Wspieranie osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz innych osób 
mających problem z właściwym funkcjonowaniem w społeczeństwie w ich 
działaniach. 

5. Rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. 



6. Otaczanie wszystkich niepełnosprawnych bez względu na rodzaj 
niepełnosprawności oraz przewlekle chorych, a także osób mających problem 
z właściwym funkcjonowaniem efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do 
tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych, tworzenie 
warunków do włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia. 

7. Ochranianie interesów osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w 
miejscu ich nauki, pracy, zamieszkania oraz instytucjach. 

8. Zaspokajanie potrzeb materialnych, kulturowych i socjalnych tych osób. 
9. Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz 

wszystkich innych osób potrzebujących tego typu działań w zakresie leczenia, 
rehabilitacji, terapii, edukacji, etc. 

10. Tworzenie warunków dla pełniejszej samorealizacji osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym. 

11. Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. 
12. Współpraca międzynarodowa mająca na celu wymianę doświadczeń. 
13. Integracja polskich środowisk osób niepełnosprawnych ze środowiskami osób 

niepełnosprawnych w innych krajach Europy i świata, a w szczególności w 
krajach Unii Europejskiej. 

 
                                                               Zarząd  
 

Prezes ‐ Urszula Osek 

Wiceprezes ‐ Anna Szymańska 

Sekretarz ‐ Dorota Walencik 

Skarbnik ‐ Anna Szarpak 

Członek ‐ Joanna Rodzoch 

                      
 
                       Terapie specjalistyczne prowadzone przez PSnRON: 
 
1. Terapia Integracji Sensorycznej ( SI) 
Terapia SI to taka organizacja wrażeń ( ze wszystkich receptorów zmysłowych), aby mogła 
być użyta w celowym działaniu i procesach uczenia się . Terapia SI jest określana ,, 
naukową zabawą”. 
 
2. Terapia w autyźmie  
Jest specyficzną formą oddziaływania uwzględniającą złożoność cech charakterystycznych 
dla tego zaburzenia rozwojowego: 
- trudności w relacjach społecznych 
- zaburzenia procesu uczenia się 
- występowanie zachowań niepożądanych 
 



3. Terapia dla dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu 
- terapia dla dzieci z dysleksją 
-terapia behawioralno-poznawcza 
 
4. Alternatywne formy komunikacji. 
 
 
                       Od dnia 01.01.2012r. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
                          Niepełnosprawnych prowadzi    Warsztat Terapii Zajęciowej  
 
Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i 
społecznej  osób niepełnosprawnych, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy 
sprawności, niezbędnych do prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia -  
na miarę indywidualnych możliwości każdego uczestnika. 
             
 WTZ- przeznaczony jest dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze 
wskazaniem do rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Rehabilitacją zawodową i społeczną 
objętych jest 30 osób. 
                                                                       Kontakt  
 

Warsztat Terapii Zajęciowej 
ul. 6 Sierpnia 20 
24-100 Puławy 

tel. 668-03-94-16 
e-mail wtz.pulawy@vp.pl 

www.psnron.pulawy.pl 
Godz. pracy pn-pt 7.00-15.00 

 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
                            


