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Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), jest
organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową.
Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością
intelektualną w Polsce, ich rodzin i opiekunów.
PSONI jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową, dochód w całości
przeznaczany jest na działalność statutową, prowadzi nieodpłatną działalność pożytku
publicznego.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Koło w Rabce - Zdroju, jest jednostką terenową
organizacji ogólnopolskiej (PSONI) z siedzibą Zarządu Głównego w Warszawie.
Koło PSONI w Rabce – Zdroju posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku
publicznego - Nr KRS 0000365333
Siedzibą Koła PSONI w Rabce-Zdroju jest budynek przy ul.Podhalańskiej 42b w Rabce-Zdroju.
Terenem działania jest Miasto Rabka – Zdrój oraz okoliczne miejscowości.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce –
Zdroju, powstało 30 czerwca 1998r. dzięki inicjatywie rodzin mających dzieci upośledzone
umysłowo oraz przyjaciół wrażliwych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Koło realizuje szereg zadań leżących w kompetencjach władz publicznych.
Od początku powstania Koło podejmuje działania w kierunku integracji i aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Naszym priorytetowym zadaniem jest organizowanie i prowadzenie placówek specjalnych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi dysfunkcjami i schorzeniami wymagającymi stałej,
codziennej pomocy w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji, mając na uwadze potrzeby
wzrastania w swoim środowisku a zarazem rozwijania się na miarę swoich możliwości.
Dzięki życzliwości i wsparciu wielu przychylnych nam osób prywatnych, instytucji, realizujemy
marzenia wielu osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Źródła finansowania działalności statutowej naszego Koła:

- składki członkowskie,
- 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- darowizny (od osóbfizycznych i prywatnych firm),
- zbiórki publiczne, dofinansowanie ze środków PFRON,
- granty,
- środki pozyskiwane z akcji charytatywnych organizowanych przez Koło oraz inne
podmioty.

Otrzymujemy również pomoc w formie nieodpłatnych usług: użyczanie lokalu na
organizowane imprezy, nieodpłatne występy regionalnych zespołów muzycznych.
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