
APEL 

 

„Apel o pomoc w budowie Zakładu Aktywności Zawodowej 

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Klimkówce” 

Szanowni Państwo. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Rymanowie jako Organizator zwraca się z gorącą prośbą o pomoc w budowie nowej siedziby 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Klimkówce, w budynku po starej przepompowni 

przekazanym przez Burmistrz Gminy Rymanów. 

W wybudowanym dzięki Państwa wsparciu budynku będziemy prowadzić rehabilitację 

społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Ponadto odbywać się będą tutaj praktyki uczestników wszystkich placówek PSONI Koło 

w Rymanowie, w celu przygotowania ich do podjęcia aktywności zawodowej. 

Dzięki Państwa hojności realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi utrzymanie 

zatrudnienia 75 osób z niepełnosprawnością intelektualną jak również 31 osób personelu. 

Obecnie Zakład Aktywności Zawodowej mieści się w obiekcie prywatnym dla którego nie 

będzie przedłużona umowa użyczenia (tj. do dnia 31.12.2021r). Utrata bazy lokalowej 

uniemożliwi osobom z niepełnosprawnością korzystanie z rehabilitacji zawodowej i społecznej 

co skutkować może ich marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

Podejmowana przez osoby z niepełnosprawnością praca normalizuje ich życie oraz podnosi 

jego jakość. Pracujące osoby z niepełnosprawnością intelektualną są postrzegane przez 

społeczeństwo jako wartościowe a same czują się bardzo potrzebne gdyż praca nadaje  ich życiu 

sens. 

Apelujmy zatem raz jeszcze o wsparcia budowy nowej siedziby Zakładu Aktywności 

Zawodowej poprzez przekazanie nam 1%, darowizny, kupowanie na zorganizowanej aukcji 

w Allegro przedmiotów przekazanych przez różnych darczyńców oraz przedmiotów 

wykonanych przez naszych uczestników. 

Liczymy na Państwa hojność. 

 

 

Im dajesz więcej, tym większym się 
stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby 
przyjmować. 
Bowiem dawać to nie znaczy tracić. 

Antoine de Saint-Exupéry 



Apel o wsparcia budowy nowej siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną w Klimkówce poprzez przekazanie 

nam 1%, darowizny, kupowanie na zorganizowanej aukcji w Allegro 

przedmiotów przekazanych przez różnych darczyńców oraz przedmiotów 

wykonanych przez naszych uczestników 

Aby wesprzeć budowy nowej siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej wystarczy w rozliczeniu rocznym 

wpisać: KRS: 0000020388 a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” budowa ZAZ 

Wszelkie wpłaty darowizn prosimy kierować na konto: 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie 

 ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów 

BANK SPÓŁDZIELCZY RYMANÓW 

88 8636 0005 2001 0000 0361 0002 

z dopiskiem darowizna - budowa ZAZ-u. 

Dziękujemy za hojność. 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: 

www.psoni-rymanow.org lub telefonicznej +48 13 43 56 620 

 

 


