Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych dla Gmin Borek Wielkopolski, Kobylin, Pępowo, Pogorzela
powstało niemalże dwadzieścia lat temu – w roku 1991. Z punktu widzenia geograficznego jest to
nie tylko stowarzyszenie o charakterze ponadgminnym, lecz również ponadpowiatowym, jako że
obejmuje swoim terytorialnym zasięgiem 3 gminy powiatu gostyńskiego (Borek Wielkopolski,
Pępowo, Pogorzela) oraz 1 gminę przynależną do powiatu krotoszyńskiego (Kobylin). Należy
podkreślić, że na początku lat 90. była to jedna z pierwszych tego typu organizacji w Polsce i
odegrała w naszym regionie bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o pozytywne zmiany mentalności
społecznej w postrzeganiu problemu niepełnosprawności. Można z całą pewnością stwierdzić, iż
TON walnie przyczyniło się do wyjścia niepełnosprawnych z ukrycia. Początkowo stowarzyszenie
liczyło zaledwie 40 członków, obecnie należy do niego około 200 osób niepełnosprawnych i
członków ich rodzin. Od samego początku wyznaczyło sobie takie cele, jak: wielostronne niesienie
pomocy ludziom dotkniętym różnymi formami niepełnosprawności, dążenie do ich integracji ze
społeczeństwem, stwarzanie warunków do rozwijania aktywności społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie od wielu lat nieprzerwanie i konsekwentnie realizuje ważną misję społeczną
poprzez:
Działania kulturalne, edukacyjne, integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
(organizacja festynów, konkursów, zabaw, pikników, wycieczek, spotkań integracyjnych,
świątecznych, programów artystycznych itp.).
Pomoc materialna, organizacyjna, prawna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Działalność terapeutyczna, rehabilitacyjna, sportowa i prozdrowotna (współpraca ze
specjalistami, turnusy rehabilitacyjne, zawody, turnieje, olimpiady sportowe, gry
zręcznościowe).
Współpraca z samorządami, różnymi organizacjami, ośrodkami pomocy społecznej na
rzecz podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze
społeczeństwem.
Organizacja wolontariatu i działalność charytatywna na rzecz osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej.
Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.
Wyszczególnione w punktach formy działalności TON-u nie odzwierciedlają, oczywiście,
w pełni zakresu działalności tej niezwykłej i tak bardzo społecznie użytecznej organizacji,
realizującej w lokalnych społecznościach ważne zadania, które nie ograniczają się tylko do
niesienia pomocy ludziom niepełnosprawnym (choć bez wątpienia jest to misja najważniejsza),
lecz ambitnie wkraczają również na niwę kultury i wieloaspektowego życia społecznego.
Zważywszy więc na wagę i skuteczność podejmowanych inicjatyw, różnorodność form
działalności, długi okres istnienia organizacji, szeroki zakres oddziaływania (również pod
względem terytorialnym), stwierdzić należy, iż Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych dla Gmin
Borek Wielkopolski, Kobylin, Pępowo i Pogorzela w pełni zasługuje na wyróżnienie poprzez
przyznanie prestiżowego tytułu: „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”.

