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1. Toruńskie Stowarzyszenie 
“Współpraca” 

ul. Niesiołowskiego 
20 

87-100 Toruń 

8:00 - 20:00 Wszechstronna pomoc osobom 
dotkniętym zaburzeniami 
psychicznymi oraz ich rodzinom i 
opiekunom  udzelana jest w ramach 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
oraz Świetlicy Socjo – 
psychoterapeutycznej  dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi i 
nerwowymi. 

(56) 657 55 85 polfamilia@
wp.pl 

www.tswsp
olpraca. 
one.pl 

2. Polski Związek 
Niewidomych 

Okręg Kujawsko - Pomorski 
Koło Powiatowe Toruń 

ul. Okólna 169 
87-100 Toruń 

 

8:00 -15:00 
 
 

- Prowadzenie oraz organizowanie 
różnych form rehabilitacji 
podstawowej, społecznej i  zawodowej 
osób niewidomych. 
- Organizowanie oraz współdziałanie 
w organizowaniu różnych form 
działalności kulturalnej i artystycznej a 
także sportu, turystyki i rekreacji dla 
dzieci i dorosłych osób niewidomych.  
- Prowadzenie naboru na szkolenia z 
zakresu orientacji przestrzennej 
prowadzonej w specjalistycznym 
Ośrodku  Rehabilitacji i Szkolenia w 
Bydgoszczy oraz w miejscu 

(56) 652 06 86 kowalskapznt
orun@o2.pl 

brak 
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zamieszkania. 
- Zaopatrywanie osób niewidomych w 
drobny specjalistyczny  sprzęt 
rehabilitacyjny a  dzieci słabo 
widzących w zeszyty z pogrubioną 
linią i kratką oraz  w przybory szkolne  
obrajlowione: papier brajlowski , 
rysiki, tabliczki i alfabety do nauki   
pisma punktowego 

3. Fundacja Szansa dla 
Niewidomych - Biuro 

Regionalne (Tyflopunkt) w 
Bydgoszczy 

 
 
 

ul. Michała Kleofasa 
Ogińskiego 20 85-092 

Bydgoszcz 

8.00 -16.00 - Prowadzenie specjalistycznego 
poradnictwa dotyczącego doboru 
sprzętu tyfloinformatycznego. 

- Pomoc w uzyskaniu dotacji na zakup 
specjalistycznego sprzętu.  

- Prowadzenie szkoleń i warsztatów 
pomagających znaleźć osobom z 
niepełnosprawnością wzrokową  pracę 
lub otworzyć własną działalność 
gospodarczą.  

(52) 321-47-
83 

606 275 200 

bydgoszcz@s
zansadlaniew
idomych.org 

www.szansa
dlaniewido

mych. 
org 

4. Fundacja Wspierania 
Rozwoju IMPULS 

ul. Chopina 22/2 
87-100 Toruń 

14.00 - 
18.00 

Inicjowanie i wspieranie różnych form 
pomocy osobom niepełnosprawnym, 
osobom z dysfunkacjami rozwoju 
psychoruchowego, z zaburzeniami 
funkcjonowania społecznego, 
potrzebującym wsparcia w rozwoju 
działalność: 
- fizjoterapeutyczna,  

600 280 850 
501 979 067 

biuroimpuls
@op.pl 

www.fundac
jaimpuls. 
com.pl 
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- terapeutyczna,  
- pedagogiczna,  
- organizacja zajęć przedszkolnych,  
- sportowych,  
- wakacyjnych,  
- świetlicowych,  
- integracyjnych 

5. Centrum Pielęgnacji Caritas 
Diecezji Toruńskiej 

ul. Kard. St. 
Wyszyńskiego 7/9 

87 -100 Toruń 

8.00 - 16.00 - Prowadzenie terapii zajęciowej dla 
osób niepełnosprawnych. 
- Prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego. 
- Podstawowa opieka zdrowotna  
pielęgniarska /badanie krwi, badanie 
moczu, iniekcje, pomiar ciśnienia/. 
- Opieka długoterminowa i opieka w 
hospicjum domowym. 
- Rehabilitacja środowiskowa /w 
domu/ i rehabiliacja stacjonarna w 
Centrum. 
- Pomoc psychologiczna . 

(56) 659 03 97 cpielegnacji
@poczta.onet

.pl 

www.cp–
caritas.pl 

6. “JESTEM” Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym i 
Osobom Potrzebującym 

Wsparcia 

ul. Żółkiew-skiego 
37/41 87-100 Toruń 

8.00 -16.00 - Organizowanie i prowadzenie 
różnych form edukacji, terapii, 
leczenia, poradnictwa, wypoczynku i 
rozrywki dla osób niepełnosprawnych, 
uzależnionych oraz potrzebujących 
wsparcia. 
- Organizowanie wszelkich form 

(56) 659 85 25 
w. 170 

s.jestem@po
czta.onet.pl 

www.stowar
zyszeniejest

em.pl 

mailto:s.jestem@poczta.onet.pl
mailto:s.jestem@poczta.onet.pl
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pomocy osobom poszkodowanym w 
wypadkach komunikacyjnych i ich 
rodzinom. 
- Integracja i reintegracja zawodowa 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych i uzależnionych 

7. Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Autyzmem w 

Toruniu 
 
 
 

ul. Pająkow-skiego 
44/52 

87-100 Toruń 

14:00 -16:00 Pomoc osobom z autyzmem, głównie 
dzeciom i młodzieży oraz  ich 
rodzinom: 
-specjalistyczne konsultacje z zakresu 
terapii behawioralnej,  
-indywidualne zajęcia terapeutyczne, 
 -szkolenia instruktażowe dla rodziców 
dzieci z autyzmem. 
- szkolenia dla nauczycieli, 
terapeutów, lekarzy, osób zajmujących 
się diagnozą autyzmu. 

693 535 706 biuro@spoza.
org 

www.spoza.
org 

8. Katolickie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych 
Diecezji Toruńskiej im. 

Wandy Szuman 

 ul. Łazienna 18 
87-100 Toruń    

9:00 -15:00 - Opieka i wsparcie dla osób   
niepełnosprawnych (głównie z 
niepełnosprawnością intelektualną), 
odrzuconych i opuszczonych. 
Środowiskowy Dom Samopomocy, 
Pracownia Rozwijania Twórczosci 
Osób Niepełnosprawnych,  Świetlica 
Terapeutyczna “PRACOWNIA” 
(Szosa Chełmińska 254/258 Toruń) 
 

(56) 650 90 59 kson.dt@wp
.pl 

www.szuma
nowka.pl 

mailto:kson.dt@wp.pl
mailto:kson.dt@wp.pl
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9. RC fundacja konsultingu i 
rehabilitacji 

 

 ul. Podmurna 50/2 
87-100 Toruń     

7:30 -15:30 -Organizacja i świadczenie 
specjalistycznych  usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w miejscu zamieszkania klienta. 
-Aktywizacja społeczno - zawodowa 
poprzez prowadzenie Centrum 
Dziennego w Toruniu. 

(56) 655 06 77 
795 456 653 

fkr@rc-
online.eu 

www.rc-
integracja. 

pl 

10. Toruńskie Stowarzyszenie 
“AMAZONKI” 

ul. Wojska Polskiego 
47 A 

87 -100 Toruń 

 14:00 -
18:00 

Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po 
chorobie nowotworowej raka piersi:  
-rehabilitacja fizyczna,  
- gimnastyka wodna,  
-masaż limfatyczny, 
- rozmowy z pacjentkami z rakiem 
piersi przed i po zabiegach 
operacyjnych,  
-dyżurny telefon zaufania dla kobiet po 
chorobie raka piersi/ 

661 491 991 
608 390 017 
609 278 430 

 

amazonki.tor
un@wp.pl 

www.amazo
nkitorun.pl 

11.  Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Zarząd 

Powiatowy  
w Toruniu 

ul. Jęczmienna 10 
87-100 Toruń 

10.00 - 
13.00 

 
 
 

Wszechstronna pomoc na rzecz osób 
dotkniętych cukrzycą, w tym dzieci i 
młodzieży: 
- badanie poziomu cukru oraz ciśnienia 
tętniczego we krwi,  
- badania przesiewne dla mieszkańców 
Torunia,  
- edukacja diabetologiczna,  
- spotkania w ramach dyskusyjnego 
klubu diabetyka i toruńskiej szkoły 
cukrzycy. 

(56) 622 69 30 
517 610 384 

marek.brzozo
wski50@wp.

pl 

brak 

12. Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie  

ul. Wojska Polskiego 
43/45 

8:00 -16.00 - zajęcia z psychologiem,  
- zajęcia logopedyczne,  

606 985 797 
693 952 525 

jakanie.torun
@gmail.com 

www.jakani
etorun.pl 

mailto:fkr@rc-online.eu
mailto:fkr@rc-online.eu
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Osób Jąkających się 
Oddział Toruń 

87-100 Toruń -szkolenia z zakresu autoprezentacji. 

13. „DAJ SZANSĘ” Fundacja 
 na Rzecz Rozwoju Dzieci 

Niepełnosprawnych 

ul. Piskorskiej 11 
87-100Toruń 

8:00 -16.00 Poradnia wspierania rozwoju dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej: 
 -  rehabilitacja ruchowa,   
-  terapia pedagogiczna  

(56) 648 23 63 fundacja@f
undacja-

dajszanse.pl                         

www. 
fundacja-
dajszanse.pl 

 
14. Fundacja Ducha na Rzecz 

Rehabilitacji Naturalnej 
Ludzi Niepełnosprawnych 

Szosa Bydgoska 15 
87-100 Toruń 

 

9.00 -17.00 Dla dzieci  i młodzieży 
niepełnosprawnej: 
- hipoterapia,  
-hydroterapia, 
- terapia zajęciowa,  
- ćwiczenia fizjoterapeutyczne  
- organizowanie obozów 
rehabilitacyjnych  
Dla wszystkich niepełnosprawnych bez 
względu na wiek: spotkania  oraz 
działania z zakresu  szeroko 
rozumianej  rehabilitacji społecznej 

(56) 622 69 79 fundacja.duch
a@wp.pl 

www.fundac
jaducha.pl 

15. DOROTKOWO Fundacja na 
rzecz Doroty Targowskiej  

i Jej Przyjaciół 

ul. Podmurna 93 
87 -100 Toruń 

10.00 - 
18.00 

Rehabilitacja dzieci obciążonych 
Zespołem Downa i innymi anomaliami 
genetycznymi. 
/Szosa Chełmińska 254/258/ 

784 69 50 50  dorotkowo@i
nteria.pl 

www.dorotk
owo.pl 

16. Fundacja „AGRAFKA” ul. Królowej Jadwigi 
6 

87-100Toruń 

10.00 - 
16.00 

- turnusy,  
- zajęcia świetlicowe,  
- zajęcia komputerowe dla seniorów 

505 618 996 fundacjaagraf
ka@tlen.pl 

www.fundac
jaagrafka.pl 

 
/-/ 

mailto:fundacja@fundacja-dajszanse.pl
mailto:fundacja@fundacja-dajszanse.pl
mailto:fundacja@fundacja-dajszanse.pl

