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JESTEM Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepe³nosprawnym
i Osobom Potrzebuj¹cym Wsparcia 

Klub Integracji Spo³ecznej 

terapia indywidualna, grupy wsparcia, opieka dzienna 

ul. Fa³ata 98-102
87-100 Toruñ 
tel: 56 686 81 73 
e-mail: s.jestem@poczta.onet.pl
www.stowarzyszeniejestem.pl

poniedzia³ek - pi¹tek; godz. 8.00-16.00

dzieci, m³odzie¿, doroœli, seniorzy 
rodziny osób niepe³nosprawnych 

Niesiemy pomoc dzieciom niepe³nosprawnym, dzieciom z rodzin najubo¿szych oraz 
potrzebuj¹cych wsparcia, a tak¿e doros³ym osobom niepe³nosprawnym oraz osobom 
uzale¿nionym. Prowadzimy zajêcia terapeutyczne i rehabilitacyjne z wykorzystaniem 
najnowszych technologii informatycznych oraz blok zajêæ integracyjnych, w których 
komputer odgrywa wa¿n¹ rolê. Pragniemy nawi¹zaæ wspó³pracê z podobnymi 
oœrodkami w kraju i za granic¹. K³adziemy nacisk na dzia³ania w dziedzinie kultury, 
turystyki i rozrywki. Proponujemy wspólne wycieczki, plenery oraz integracyjne imprezy 
kulturalno-rozrywkowe. Organizujemy szkolenia i spotkania terapeutów oraz 
wolontariuszy. Zapraszamy wolontariuszy, gdy¿ ich praca odgrywa wa¿n¹ rolê w naszej 
dzia³alnoœci. 

Celem projektu jest rehabilitacja spo³eczna, zawodowa i ruchowa, przeciwdzia³anie 
izolacji spo³ecznej. Dziêki ró¿nym formom dzia³ania uczestnicy mog¹ w bezpiecznych 
warunkach zdobywaæ nowe doœwiadczenia, odkrywaæ swoje umiejêtnoœci. Uczestnicy 
mog¹ wybraæ formy dzia³ania,  dostosowane do ich  w³asnych mo¿liwoœci.

Formy dzia³ania: 
- rehabilitacja ruchowa 
- warsztaty rozwoju umiejêtnoœci psychospo³ecznych 
- warsztaty artystyczne 
- zajêcia integracyjne, ruchowe (m.in. karaoke, basen) 



Pracownia Rozwoju Porozumiewania  

Centrum Wczesnej Interwencji
 i Wspierania Rozwoju Dziecka 

dzieci, m³odzie¿, doroœli

dzieci, m³odzie¿ 

terapia indywidualna, terapia grupowa, 
opieka dzienna, szkolenia 

terapia indywidualna, opieka dzienna

Pracownia przeznaczona jest dla osób niepe³nosprawnych, dotkniêtych 
czêsto sprzê¿onymi problemami zdrowotnymi, prowadz¹cymi w efekcie 
do pog³êbiaj¹cej siê alienacji i narastania trudnoœci w  porozumiewaniu siê z otoczeniem. 
Placówka terapeutyczno-edukacyjna pe³ni rolê poradni zwiêkszaj¹cej samodzielnoœæ 
porozumiewania siê, dziêki wykorzystaniu Alternatywnych i Wspomagaj¹cych Metod 
Komunikowania siê (AAC) oraz technologii multimedialnych, informacyjnych (IT), 
jak równie¿ nowoczesnych technologii komputerowych,  specjalnie opracowanych 
z myœl¹ o wsparciu samodzielnoœci osób niepe³nosprawnych. 

wielorakimi, 

Centrum oferuje wielospecjalistyczn¹ diagnozê i terapiê dzieci niepe³nosprawnych. 
Dziêki przewidzianym formom wsparcia daje mo¿liwoœæ pe³nego wykorzystania 
potencja³u rozwojowego Dzieci w zakresie funkcji poznawczych, ma³ej i du¿ej motoryki, 
komunikacji, socjalizacji. Dziêki temu prawid³owo kszta³tuje i rozwija umiejêtnoœci 
przydatne w ¿yciu codziennym - m. in. czynnoœci samoobs³ugowe, porozumiewanie siê, 
radzenia sobie z emocjami. Projekt pe³ni tak¿e funkcjê profilaktyczn¹ – zapobiega 
narastaniu i utrwalaniu siê niekorzystnych objawów niepe³nosprawnoœci oraz pojawianiu 
siê zaburzeñ wtórnych. Zapewniamy bezp³atn¹, wielospecjalistyczn¹ i profesjonaln¹ 
pomoc dzieciom od momentu wykrycia nieprawid³owoœci rozwojowych. 



Centrum Pielêgnacji Caritas 
Diecezji Toruñskiej

ul.... Kard. Stef. Wyszyñskiego 7/9
87-100 Toruñ 
tel. 56 659 03 97 
e-mail: cpielegnacji@poczta.onet.pl
www.cp-caritas.pl

godziny otwarcia 8.00-18.00

m³odzie¿, doroœli, seniorzy, 
rodziny osób niepe³nosprawnych 

dzieci, m³odzie¿, doroœli, seniorzy, 
rodziny osób niepe³nosprawnych 

bezp³atnie; potrzebne skierowanie; 
w ramach umowy z NFZ

zaopatrzenie w sprzêt typu: wózek inwalidzki, kule, ³ó¿ka 
rehabilitacyjne, koncentrator tlenu, ortezy

zajêcia indywidualne i grupowe 

wypo¿yczenie sprzêtu jest p³atne 

Centrum Pielêgnacji Caritas jest jednostk¹ organizacyjn¹ Caritas Diecezji Toruñskiej. 
Dzia³ania tej placówki skupiaj¹ siê wokó³ takich zakresów jak dzia³ania medyczne, 
rehabilitacja spo³eczna osób niepe³nosprawnych, wsparcie dla rodzin, dzieci, 
bezdomnych, chorych, dzia³alnoœæ charytatywna na rzecz ubogich.

Rehabilitacja lecznicza; 
Podstawowa opieka zdrowotna pielêgniarska; 
Opieka d³ugoterminowa- dla osób przewlekle chorych; 
Opieka paliatywna domowa – dla chorych na nowotwór.

Wypo¿yczalnia sprzêtu rehabilitacyjnego

!

!



Osoby niepe³nosprawne ruchowo s¹ dowo¿one na zajêcia. Wszyscy uczestnicy podczas 
pobytu w placówce s¹ pod opiek¹ terapeutów zajêciowych, psychologa, pracownika 
socjalnego, trenerów umiejêtnoœci spo³ecznych oraz kulinarnych

Zajêcia dla osób niepe³nosprawnych 
w tym dla chorych psychicznie 

Ognisko opiekuñczo-wychowawcze

Zajêcia w ramach projektu dla osób uzale¿nionych
zadanie z zakresu zdrowia

doroœli, seniorzy, rodziny osób niepe³nosprawnych 

dzieci, m³odzie¿ 

m³odzie¿, doroœli, seniorzy, 
rodziny osób niepe³nosprawnych 

poradnictwo, terapia indywidualna, terapia grupowa, 
grupy wsparcia, warsztaty, szkolenia, opieka ca³odobowa, 

opieka dzienna, Klub Seniora, Klub Samopomocy 
(od grudnia 2019 przekszta³ca siê w  ŒDS), 

coroczny projekt PFRON „Droga do samodzielnoœci”

opieka dzienna 

warsztaty 

Wsparcie w pierwszej kolejnoœci dla rodzin, które z ró¿nych powodów nie radz¹ sobie 
w pe³ni z realizacj¹ zadañ opiekuñczo-wychowawczych.

Prowadzenie dzia³añ terpeutyczno-edukacyjnych z elementami profilaktyki uzale¿nieñ 
oraz terapii zajêciowej dla osób uzale¿nionych od alkoholu. Uczestnicy otrzymuj¹ posi³ek 
na miejscu. Z  zajêæ korzystaj¹ najczêœciej osoby bezdomne.



Stowarzyszenie 
Partnerstwo Spo³eczne CISTOR

ul.Stokrotkowa 22 
87-100 Toruñ
Tel. 56 654 92 79
e-mail: cistor@cistorsps.pl
www.cistorsps.pl
FB - https://www.facebook.com/CISTOR-SPS-219052171438542/ 

poniedzia³ek - pi¹tek; godz. 7.30-15.30  

Celem dzia³alnoœci Stowarzyszenia jest integracja i opieka, a tak¿e  aktywizacja 
zawodowa i spo³eczna osób potrzebuj¹cych, a  tym samym przeciwdzia³anie ich 
wykluczeniu spo³ecznemu. 
Poprzez tzw. zatrudnienie socjalne oraz dzia³ania z zakresu reintegracji spo³ecznej 
i zawodowej d¹¿ymy do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza system 
pomocy spo³ecznej. Stowarzyszenie Partnerstwo Spo³eczne jest miejscem, które daje 
szansê na ponowne w³¹czenie siê do ¿ycia spo³ecznego oraz prawid³owe pe³nienie ról 
zawodowych i rodzinnych.
Przez wsparcie osób niepe³nosprawnych i seniorów  integrujemy i aktywizujemy ich, 
nie pozwalaj¹c na odosobnienie, poczucie samotnoœci i izolacji spo³ecznej.

CISTOR SPS za³o¿one zosta³o w 2006 r. Od  2010 kontynuuje dzia³alnoœæ (przej¹³ tak¿e 
dzia³alnoœæ) Centrum Integracji Spo³ecznej CISTOR – gospodarstwa pomocniczego UMT. 
W obu formach prawnych CISTOR zrealizowa³ szereg programów, w których objêto 
wsparciem ponad 1900 osób z ró¿nego typu ¿yciowymi problemami.
Ponadto z ró¿nego rodzaju wsparcia (seminaria, doradztwo, szkolenia) skorzysta³o 
ponad 600 pracodawców oraz pracowników instytucji z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego. CISTOR ukoñczy³ 20 projektów ze œrodków UE. Wœród nich a¿ 
18 to projekty z zakresu integracji i  aktywizacji zawodowej i spo³ecznej. W 2012r. CISTOR 
zosta³ wybrany przez CRZL do testowania w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie 
standardów us³ug pomocy i integracji spo³ecznej” Modelu CIS, jako jeden z trzech CIS 
w Polsce.

Ponadto CISTOR zrealizowa³ w latach 2004-2017 ok. 20 projektów ze œrodków Marsza³ka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, Gminy 
Miasta Toruñ, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. CISTOR posiada aktualny status CIS, 
status agencji zatrudnienia, wpis do Rejestru instytucji szkoleniowych oraz ewidencji 
niepublicznych placówek oœwiatowych. Posiada tak¿e akredytacjê Kuj-Pom Kuratora 
Oœwiaty na realizacjê szkoleñ w ró¿nych dziedzinach.



Celem projektu jest podniesienie aktywnoœci spo³ecznej i zawodowej osób zagro¿onych 
lub dotkniêtych spo³ecznym wykluczeniem (w tym osoby niepe³nosprawne, bezrobotne, 
d³ugotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo, bezdomne, uzale¿nione,  osoby 
po opuszczeniu zak³adu karnego). Realizujemy program zatrudnienia socjalnego 
w istniej¹cym Centrum Integracji Spo³ecznej (CIS). Zgodnie z ustaw¹ o zatrudnieniu 
socjalnym pobyt uczestników w CIS wynosi 6-8h dziennie, 5 dni w tygodniu, 
do 12 miesiêcy.

Z pomocy Centrum do tej pory skorzysta³o 1660 osób, w tym 1050 osób ukoñczy³o 
program Centrum. 75% absolwentów podjê³o zatrudnienie.

Ponadto CISTOR otrzyma³ wyró¿nienia w nastêpuj¹cych dziedzinach:
- „Najlepsza inwestycja w Cz³owieka 2007” przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej 
za projekt „Stokrotkowy Dom”
- „Stalowy Anio³” (2011) za wspó³pracê z instytucjami pomocy spo³ecznej, publicznymi 
s³u¿bami zatrudnienia i lokalnymi przedsiêbiorcami w przeciwdzia³aniu wykluczeniu
- list gratulacyjny Ministerstwa Polityki i Pracy Spo³ecznej z okazji 10-lecia istnienia 
Centrum. 

Centrum Integracji Spo³ecznej 

Klub Samopomocy Wrzos 

doroœli

seniorzy, osoby niepe³nosprawne 

terapia indywidualna, warsztaty, szkolenia 

poradnictwo, terapia indywidualna, terapia grupowa,
 grupy wsparcia, warsztaty, opieka dzienna, Klub Seniora 

poniedzia³ek - pi¹tek; godz. 7.30-15.30 

Projekt ma na celu zwiêkszenie dostêpu do us³ug opiekuñczych dla osób 
niesamodzielnych i zagro¿onych ubóstwem lub wykluczeniem spo³ecznym, które 
s¹ niepe³nosprawne  lub ze wzglêdu na wiek wymagaj¹ czêœciowej pomocy innych osób.
Podczas pobytu uczestnicy maj¹ zapewniony posi³ek oraz przerwê kawow¹. W Klubie 
prowadzone s¹ zajêcia terapeutycznie, animacyjne oraz ze specjalistami. Zajêcia 
terapeutyczne polegaj¹ na rozwoju zainteresowañ w obszarach:  arterapii, kinezoterapii, 
biblioterapii, muzykoterapii, kinoterapii, teatroterapii.



Dom Pomocy Spo³ecznej 
Kraft Haus 
prowadzony przez 
Fundacjê Pomocy Osobom Starszym 
i Niepe³nosprawnym 

Kujawsko-Pomorsk¹ 

ul. Szosa  Okrê¿na 3 
87-100 Toruñ
tel. 784 535 133
e-mail: ostrowo@krafthaus.pl
www.krafthaus.pl

 

administracja  w godz. 8.00-15.00

doroœli, seniorzy 

Opieka ca³odobowa, rehabilitacja, zajêcia ruchowe-Tai Chi
terapia zajêciowa-grupowa, 
terapia indywidualna – pomoc pedagoga, logopedy

Dom œwiadczy ca³odobow¹ opiekê dla kobiet i mê¿czyzn przewlekle psychicznie chorych 
i niepe³nosprawnych.
DPS Kraft Haus istnieje od stycznia 2017 r. Oferta Domu skierowana jest do osób 
z województwa kujawsko-pomorskiego, jak równie¿ innych czêœci Polski. Dysponujemy 
72 miejscami w 3-4 osobowych pokojach z ³azienk¹ dostosowan¹ dla osób 
niepe³nosprawnych.  Mieszkañcy s¹ objêci ca³odobow¹ opiek¹, która uwzglêdnia ich 
indywidualne potrzeby psychofizyczne. Placówka zapewnia konsultacje i badania 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomoc  lekarzy specjalistów, jak równie¿ 
rehabilitacjê i terapiê zajêciow¹. Ponadto ka¿dy mieszkaniec objêty jest Indywidualnym 
Planem Wsparcia. 
W Domu jest mo¿liwoœæ uczestnictwa w niedzielnej Mszy œw. 

Placówka znajduje siê w pobli¿u malowniczego Parku Bydgoskiego idealnego 
na rekreacyjne spacery dla naszych podopiecznych. W oœrodku znajduje siê pokój 
dziennego pobytu, w którym mo¿na spêdziæ wolny czas ogl¹daj¹c telewizjê, filmy 
czy s³uchaj¹c muzyki. Ponadto mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z przyrz¹dów 
do æwiczeñ fizycznych oraz biblioteczki.



Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. Rydygiera w Toruniu

ul. Mickiewicza 24/26 
87-100 Toruñ

tel. 56 679 58 00
sekretariat4@wszz.torun.pl

www.wszz.torun.pl
 

Sekretariat: 
poniedzia³ek-pi¹tek; godz. 7.00 – 14.35  

doroœli, seniorzy 

poradnictwo, terapia indywidualna, 
grupy wsparcia, opieka ca³odobowa, wizyty domowe

W sk³ad Centrum wchodzi:

dla osób powy¿ej 18 r. ¿. Niezale¿nie od miejsca zamieszkania 

dla osób powy¿ej 65 r. ¿. Niezale¿nie od miejsca zamieszkania 

czynny: poniedzia³ek-pi¹tek;  
godz. 8.00-18.00 na terenie PZP
tel: 56 679 58 11

czynna: 
poniedzia³ek - pi¹tek; godz. 7.25 – 18.00

 

ul. Mickiewicza 24/26
87-100 Toruñ 

Centrum Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Doros³ych

Poradnia Psychogeriatryczna 

Punkt zg³oszeniowo-koordynacyjny

tel. 56 679 58 22

tel. 56  679 58 80



œwiadczy wizyty domowe wy³¹cznie dla osób zamieszka³ych 
w Toruniu,  po zg³oszeniu do punktu zg³oszeniowo-koordynuj¹cego
czynny: 8.00-15.00
tel. 56 679 58 81

przyjmuje pacjentów codziennie w wieku od 18 lat (w tym równie¿ 
po 65 roku ¿ycia), zamieszka³ych w Toruniu 
przyjêcie do Oddzia³u II Psychiatrycznego Mêskiego 
i do Oddzia³u III Psychiatrycznego ¯eñskiego
tel. 56 679 58 44

Zespó³ Opieki Œrodowiskowej 

Izba Przyjêæ II CZP

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i M³odzie¿y

Izba Przyjêæ I

poradnictwo, terapia indywidualna

poradnictwo, terapia indywidualna, terapia grupowa, 
opieka dzienna, opieka ca³odobowa 

w œrody w godz. 7.25 – 18.00; 
pozosta³e dni robocze w godz. 7.25 – 15.00

ul. Mickiewicza 24/26
87-100 Toruñ 
tel. 56 6795812

ul.. M. Sk³odowskiej-Curie 27/29
87-100 Toruñ 
Tel. 56 6795722

dzieci i m³odzie¿ do 18 r. ¿ 
niezale¿nie od miejsca zamieszkania 

dzieci, m³odzie¿, doroœli, seniorzy  

Przyjmuje codziennie do:
- II Kliniki Psychiatrii (Mêski i Kobiecy, pacjenci powy¿ej 
18 lat, zamieszka³ych poza obszarem miasta Torunia

!



- Oddzia³u Klinicznego VI Psychiatrii M³odzie¿y, m³odzie¿ do 18 roku  
   ¿ycia oraz powy¿ej 18 roku ¿ycia z wa¿n¹ legitymacj¹ szkoln¹ 

- Oddzia³u Klinicznego VII Psychiatrii Wieku Podesz³ego, 
   dotyczy pacjentów w wieku 65 lat i powy¿ej 65 roku ¿ycia, 
   zamieszka³ych w Toruniu i poza Toruniem z rozpoznaniem zaburzeñ 
   pamiêci i towarzysz¹cymi zaburzeniami psychicznymi

- Oddzia³u Dziennego Rehabilitacyjnego (doroœli) 

- Oddzia³u Dziennego Psychiatrycznego (doroœli)

RC fundacja konsultingu 
i rehabilitacji 

ul.Matejki 38/3
87-100 Toruñ 

tel.56 655 06 77
e-mail: fkr@rc-online.eu

www.rc-fundacja.pl

Biuro Fundacji:  
poniedzia³ek - pi¹tek; godz. 7.30-15.30

G³ównym celem Fundacji jest doradztwo, opieka, rehabilitacja, pielêgnacja oraz 
zdobywanie kwalifikacji przez osoby chore i zaburzone psychicznie, tak¿e 
eksperymentuj¹ce lub uzale¿nione od œrodków psychoaktywnych, spo³ecznie 
pokrzywdzone oraz potrzebuj¹ce pomocy, a tak¿e uwra¿liwienie ich otoczenia, 
spo³eczeñstwa, organów pañstwowych, pozarz¹dowych organizacji po¿ytku publicznego 
jak i prywatnych instytucji na problem izolacji spo³ecznej. Istot¹ dzia³ania Fundacji jest 
œwiadczenie us³ug, maj¹cych na celu przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu oraz 
aktywne w³¹czanie w struktury spo³eczne i zawodowe wy¿ej wymienionych grup osób, 
dzia³anie na rzecz wspierania spo³ecznej akceptacji i integracji oraz na umo¿liwianiu 
osobom wykluczonym spo³ecznie uczestnictwa we wszystkich dziedzinach ¿ycia 
publicznego. Fundacja troszczy siê w szczególnoœci o osoby chore psychicznie 
i upoœledzone umys³owo zgodnie z zasad¹ normalizacji, tzn. pragnie stworzyæ dla 
wymienionych grup takie warunki bytu i egzystencji, które s¹ jak najbardziej zbli¿one do 
ogólnie obowi¹zuj¹cych norm ¿ycia. Jednym z zadañ, które stawia sobie Fundacja jest 
umo¿liwienie swoim podopiecznym korzystania z mo¿liwie szerokiego wachlarza 



aktywnoœci spo³ecznych, brania aktywnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym i rozwijania 
w³asnych umiejêtnoœci i zainteresowañ, a tak¿e zdobywanie koniecznych kwalifikacji 
zawodowych.Fundamentem takiej dzia³alnoœci jest uznanie podopiecznego 
za równouprawnionego partnera oraz kluczowa zasada wed³ug której pomoc powinna 
byæ adekwatna do rzeczywistych potrzeb klienta. Wspieranie samodzielnoœci, autonomii
i integracji w codziennym ¿yciu spo³ecznym s¹ celami pierwszorzêdnymi. D¹¿¹c do ich 
osi¹gniêcia Fundacja s³u¿y ka¿d¹ adekwatn¹ form¹ wsparcia, opieki i pielêgnacji 
dostosowan¹ do indywidualnych potrzeb i oczekiwañ uczestników projektu.

Mieszkanie Terapeutyczne 

Oœrodek Wsparcia 
w formie klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieœciu

doroœli

doroœli

poradnictwo, terapia indywidualna, terapia grupowa 

terapia indywidualna, terapia grupowa 

Projekt wspó³finansowany przez Gminê Miasta Toruñ. Mieszkanie terapeutyczne 
przeznaczone jest dla osób chorych i zaburzonych psychicznie bêd¹cych mieszkañcami 
Gminy Miasta Toruñ. Realizowany jest program terapeutyczno-rehabilitacyjny w ramach 
którego odbywaj¹ siê: trening higieniczno-porz¹dkowy i trening dba³oœci o wygl¹d 
zewnêtrzny, trening codziennych umiejêtnoœci w domu, trening racjonalnego 
zarz¹dzania œrodkami finansowymi, zebranie spo³ecznoœci, animacja kultury i sztuki, 
rekreacja, trening dba³oœci o zdrowie oraz kontaktów z otoczeniem. Odbywaj¹ siê 
rozmowy indywidualne z opiekunem mieszkania, indywidualne konsultacje 
psychologiczne, trening asertywnej komunikacji, trening funkcji poznawczych oraz 
metapoznawczy, a tak¿e trening kompetencji zawodowych. 

Projekt wspó³finasowany przez Gminê Miasta Toruñ. 
Celem g³ównym projektu jest realizacja ro¿nych dzia³añ terapeutycznych, edukacyjnych, 
informacyjnych i animacji dla starszych, chorych i niepe³nosprawnych mieszkañców 
Torunia. Tworzymy warunki sprzyjaj¹ce poprawie sytuacji ¿yciowej i spo³ecznej osób 
niesamodzielnych, starszych z ró¿nymi stopniami i rodzajami niepe³nosprawnoœci, 
zwiêkszaj¹c tym samym ró¿norodnoœæ i jakoœæ us³ug  œrodowiskowych œwiadczonych. 
G³ówn¹ ide¹ jest aktywne w³¹czenie samych uczestników projektu, wraz z ich najbli¿szy 
œrodowiskiem, do struktur spo³ecznych i, w miarê mo¿liwoœci, zawodowych.



Formy pracy: 
Arteterapia, czyli terapia przy udziale sztuk plastycznych - daje mo¿liwoœæ stworzenia 
w³asnych wypowiedzi za pomoc¹ ró¿norodnych œrodków artystycznych. 
Zajêcia teatralne, prezentacja twórczoœci w³asnej, zajêcia taneczne (choreoterapia), 
muzyczne, gimnastyczne, gry zespo³owe (kinezyterapia),  zajêcia relaksacyjne, maj¹ce na 
celu obni¿enie napiêcia nerwowego, z³agodzenie objawów stresu, depresji, a tak¿e 
likwidacjê stanów lêkowych, a tak¿e socjoterapia æwicz¹ca zachowania spo³eczne 
w formie gier i zabaw

W ramach Projektu odbywa siê tak¿e:  trening porz¹dkowy, trening bud¿etowy, 
spêdzania czasu wolnego, trening interpersonalny, psychoedukacja, trening  dba³oœæ 
o zdrowie, zajêcia terapeutyczne, zajêcia animacyjne, zajêcia relaksacyjne. 

Oœrodek Wsparcia 
w formie klubu samopomocy na Che³miñskim Przedmieœciu

doroœli, seniorzy 

terapia indywidualna, terapia grupowa 

Projekt wspó³finasowany przez Gminê Miasta Toruñ. 
Grupê docelow¹ projektu stanowi¹ w pierwszym rzêdzie osoby, które ze wzglêdu 
na wiek, chorobê lub niepe³nosprawnoœæ zagro¿one s¹ wykluczeniem spo³ecznym.

W ramach projektu realizowany jest program terapeutycznoy, edukacyjny, informacyjny 
i animacyjny, w którego sk³ad wchodzi: trening porz¹dkowy, trening bud¿etowy, trening 
spêdzania czasu wolnego, trening interpersonalny, psychoedukacja, dba³oœæ o zdrowie, 
zajêcia terapeutyczne, zajêcia animacyjne i relaksacyjne.



Klub Wsparcia 
dla osób choruj¹cych psychicznie „Samo-Dzielni”

doroœli

terapia indywidualna, terapia grupowa 

Projekt wspó³finasowany przez Wojewodê Kujawsko-Pomorskiego. 

Grupa docelowa obejmuje 12 osób z niepe³nosprawnoœci¹, zaburzonych psychicznie, 
nieaktywnych zawodowo z woj. kujawsko-pomorskiego w okresie remisji zaburzeñ, 
podatnych na wykluczenie spo³eczne i zawodowe, wymagaj¹cych wsparcia w 
usamodzielnieniu i d³ugofalowej aktywizacji.
W ramach programu terapeutyczno-animacyjnego odbywaj¹ siê:
Treningi maj¹ce na celu rozwijanie lub podtrzymanie umiejêtnoœci w zakresie czynnoœci 
dnia codziennego: trening porz¹dkowy, trening bud¿etowy, trening spêdzania czasu 
wolengo, trening kulinarny
Treningi maj¹ce na celu poprawê funkcjonowania w ¿yciu spo³ecznym: trening 
interpersonalny, psychoedukacja, dba³oœæ o zdrowie
Terapia zajêciowa: zajêcia terapeutyczne, zajêcia animacyjne, zajêcia relaksacyjne

Centrum Medyczne Olk-Med
Poradnia Zdrowia Psychicznego 

Pl. 18 stycznia 4
87-100 Toruñ 
www.olk.pl

Rejestracja: tel. 56 622 66 66; 56 622 23 13 
mo¿liwoœæ rejestracji on-line

Psychiatra: tel. 56 657 51 20

poniedzia³ek - pi¹tek; godz. 8.00-18.00 

diagnostyka lekarska, psychologiczna; poradnictwo 
psychiatryczne i psychologiczne; psychoterapia indywidualna; 
psychoedukacja; profilaktyka; konsultacje; œwiadczenia 
profilaktyczno-lecznicze w ramach opieki ambulatoryjnej; 
orzekanie o czasowej niezdolnoœci do pracy



Fundacja im. Brata Alberta

Fundacja im. Brata Alberta kultywuje w Polsce dziedzictwo bezinteresownoœci i dobroci 
Brata Alberta. Misj¹ jest niesienie pomocy osobom niepe³nosprawnym intelektualnie 
oraz przewlekle chorym psychicznie. Fundacja prowadzi domy sta³ego pobytu, domu 
dziennego pobytu, warsztaty terapii zajêciowej, œwietlice terapeutyczne, oœrodki 
adaptacyjne, szko³y i przedszkola integracyjne. Podopieczni, oprócz zapewnionej opieki,  
maj¹ mo¿liwoœæ osobistego rozwoju, zdobywaj¹ wiêksz¹ samodzielnoœæ oraz odkrywaj¹ 
radoœæ bycia aktywnym, dlatego zapraszamy naszych podopiecznych do udzia³u 
w ró¿nych zajêciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, tanecznych, muzycznych, 
rzemieœlniczych, modelarskich i artystycznych, a tak¿e organizujemy koncerty 
charytatywne, spotkania integracyjne, wystawy i przegl¹dy twórczoœci osób 
niepe³nosprawnych. 

Œrodowiskowy Dom Samopomocy 

ul.Rydyiera 23
87-100 Toruñ 
tel. 56 657 59 28 
e-mail: torunsds@op.pl

doroœli: osoby niepe³nosprawne intelektualnie; 
osoby przewlekle chore psychicznie; rodziny 

poniedzia³ek - pi¹tek; godz. 7.00-15.00

opieka dzienna, rehabilitacja spo³eczna, 
wyjazdy rehabilitacyjno-integracyjne, 
pomoc psychologiczna i socjalna 

Zajêcia prowadzone s¹ w 6 pracowniach terapeutycznych (plastyczna, technik ró¿nych, 
komputerowa, stolarska, podtrzymywania umiejêtnoœci szkolnych, gospodarstwa 
domowego). Uczestnicy maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z oferty kulturalnej, bior¹ tak¿e 
udzia³ w wyjazdach rehabilitacyjno-integracyjnych. 



Warsztat Terapii Zajêciowej BRATANKI

ul.Rydygiera 23
87-100 Toruñ 

tel. 56 658 36 72 
e-mail: wtzbratanki@op.pl 

doroœli: osoby niepe³nosprawne intelektualnie
i osoby z zaburzeniami psychicznymi 

opieka dzienna

WTZ Bratanki posiada 10 pracowni terapeutycznych (teatralno-muzyczna, 
krawiecko-rêkodzielnicza, edukacyjna i umiejêtnoœci spo³ecznych, fotograficzna, 
graficzna, poligraficzno-komputerowa, gospodarstwa domowego, kulinarna, 
porz¹dkowa, techniczno-ogrodnicza). WTZ aktywnie uczestniczy w ¿yciu kulturalnym 
i spo³ecznym Torunia, podejmuje inicjatywy ponadlokalne, w których realizacjê 
zaanga¿owani s¹ wszyscy uczestnicy Warsztatu. 

Stowarzyszenie powsta³o z inicjatywy grupy rodzin i osób zaanga¿owanych w pomoc 
osobom z niepe³nosprawnoœci¹ psychiczn¹. G³ównym celem jest niesienie pomocy 
osobom z niepe³nosprawnoœci¹ psychiczn¹, intelektualn¹ i neurologiczn¹, a tak¿e 
wspieranie ich rodzin i opiekunów. 

Toruñskie Stowarzyszenie 
„Wspó³praca”  

ul.Niesio³owskiego 20
87-100 Toruñ 
tel, 56 657 55 85 
e-mail: tswspolpraca@wp.pl 
www.tswpolpraca.one.pl



Œrodowiskowy Dom Samopomocy 

Klub Pacjenta „¯ó³ty Tulipan” 
Œwietlica Socjo-psychoterapeutyczna 

ul.Niesio³owskiego 20
87-100 Toruñ 
tel. 56 657 55 85
e-mail: sdstoruntsw@gmail.com
www.sdstorun.one.pl

ul.Niesio³owskiego 20
87-100 Toruñ 
tel. 56 657 55 85

poniedzia³ek - pi¹tek; godz. 8.00-16.00 

poniedzia³ek - pi¹tek; godz. 16.00-20.00

osoby bêd¹ce pod opiek¹ Poradni Zdrowia Psychicznego 

doroœli, mieszkañcy Torunia 

opieka dzienna, indywidualny i grupowy trening samoobs³ugi,
umiejêtnoœci spo³ecznych, pomoc psychologiczna, 
psychiatryczna, pielêgniarska i socjalna, terapia indywidualna 
i grupowa, wyjazdy rehabilitacyjne i integracyjne, 
wspieranie rodzin 



Polski Zwi¹zek Niewidomych 
Warszawa 

Odzia³ WTZ w Toruniu 

Towarzystwo Autyzmu w Toruniu 

ul.Mickiewicza 61
87-100 Toruñ 

tel. 56 622 46 68 
e-mail: pzn_wtz@wp.pl

www.wtzpzntorun.pl  

ul.Kana³owa 16
87-100 Toruñ 

tel. 607 036 648 
e-mail: autyzm.torun@onet.eu 

www.towarzystwoautyzmu.pl 

osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepe³nosprawnoœci wskazaniem w orzeczeniu

na rehabilitacjê w WTZ; osoby z zaburzeniami psychicznymi  

opieka dzienna; pracownie terapeutyczne, 
rehabilitacja spo³eczna i zawodowa 

WTZ PZN jest placówk¹ kameraln¹ (liczy 24 uczestników). Pozwala to na stworzenie 
rodzinnej atmosfery, pracê w ma³ych grupach i indywidualne podejœcie do ka¿dego 
uczestnika. Zajêcia odbywaj¹ siê w 5 pracowniach: gospodarstwa domowego, metalowo-
elektrycznej, szczotkarskiej, praktyki ¿yciowej  i rekreacyjno-rehabilitacyjnej. W ramach 
tej ostatniej odbywaj¹ siê zajêcia z rêkodzie³a, artterapia, zajêcia komputerowe, 
muzyczno-teatralne, biblioterapia, zajêcia skierowane do osób niewidomych 
i s³abowidz¹cych - pismo punktowe, orientacja przestrzenna. Realizowana jest 
rehabilitacja spo³eczna i zawodowa, zmierzaj¹ca do ogólnego rozwoju i usprawnienia 
podopiecznych,a w konsekwencji do podjêcia przez nich pracy zawodowej. 
Zapewniamy uczestnikom codzienny zdrowy posi³ek, przygotowany w ramach treningu 
kulinarnego. Placówka posiada w³asny samochód, dziêki czemu mo¿e przywoziæ 
uczestników na zajêcia oraz doje¿d¿aæ na zawody sportowe, festiwale i wydarzenia 
kulturalne.  



Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
dla Osób Autystycznych i o Cechach Autyzmu

Terapia 

Diagnoza

WWR - Zespó³ Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Wczesne wykrywanie nieprawid³owoœci rozwojowych oraz pog³êbiona diagnostyka 
autyzmu i spektrum autyzmu, w tym Zespo³u Aspergera. 
W sk³ad zespo³u diagnostycznego wchodzi psycholog, pedagog - mgr pedagogiki 
specjalnej, logopeda oraz lekarz psychiatra, a tak¿e lekarz psychiatra dzieci i m³odzie¿y 
ze specjalizacj¹ z neurologii. 
Zadania: 
- Wydawanie zaœwiadczeñ lekarskich umo¿liwiaj¹cych podjêcie stosownych dzia³añ,  
     m.in. ubieganie siê o wydanie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. 
- wydawanie opinii, do których formu³owane s¹ zalecenia, a dla m³odszych dzieci 
     konstruowany jest indywidualny program terapeutyczny.
- nieodp³atna diagnoza dla dzieci do 36 miesi¹ca ¿ycia; diagnozê prowadzi osoba 
    uprawniona do diagnostyki w ramach wczesnego wykrywania autyzmu.

Zespó³ w sk³adzie: pedagog specjalny, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuci 
i psycholog. 
Zadania: 
- opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego dla dziecka 
- udzielanie rodzicom specjalistycznych wskazówek
- konsultacje rodziców ze specjalistami 
- comiesiêczne spotkania, na których omawiane s¹ postêpy dzieci oraz zagadnienia 
    zwi¹zane ze specyfik¹ wychowania ma³ego dziecka z autyzmem. 

Arteterapia
Terapia sztuk¹ dla osób maj¹cych k³opoty z komunikacj¹ werbaln¹, zmagaj¹cych siê 
z depresj¹, nerwicami, zaburzeniami lêkowymi, lecz¹cych uzale¿nienia lub u ludzi, którzy 
po jakiejœ traumie staraj¹ siê powróciæ do normalnego funkcjonowania.
 
Indywidualne zajêcia rewalidacyjno-rehabilitacyjne
Maj¹ na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz podtrzymywanie umiejêtnoœci 
niezbêdnych do samodzielnego funkcjonowania w spo³eczeñstwie.

dzieci i m³odzie¿, rodzice 

diagnoza, wczesne wspomaganie dziecka, terapia 



Podczas terapii uczestnicy rozwijaj¹ komunikacjê werbaln¹ i pozawerbaln¹. Treœci zajêæ 
skoncentrowane s¹ na prowadzeniu wielostronnej stymulacji, opiece, nauczaniu 
i wychowaniu osób o zaburzonej percepcji rzeczywistoœci na skutek g³êbokich deficytów 
rozwojowych.
Na zajêciach planowane jest kszta³towanie gotowoœci szkolnej u dzieci m³odszych oraz 
podtrzymywanie i rozwijanie dotychczasowych umiejêtnoœci u uczniów klas wy¿szych. 
Przewidziane jest te¿ rozwijanie szczególnych zainteresowañ, b¹dŸ „zdolnoœci 
wysypkowych”. 

Metoda Ruchu Rozwijaj¹cego

Metoda Tomatisa – trening uwagi s³uchowej

Terapia logopedyczna
Ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie 
zak³óceñ wystêpuj¹cych podczas porozumiewania siê.
Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacj¹ oraz przeprowadzeniem 
specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozê i opracowuje 
program usprawniania.

Stowarzyszenie Pomocy
 Osobom z Autyzmem w Toruniu 

ul.Paj¹kowskiego 44/52
87-100 Toruñ 

tel. 518 332 453 
e-mail: biuro@spoza.org

www.spoza.org  

dzieci i m³odzie¿, rodzice 

terapia indywidualna, punkt konsultacyjny, 
szkolenia i warsztaty, 

pomoc w zdobywaniu œrodków finansowych  



- pomoc dzieciom z autyzmem i ich rodzinom w przezwyciê¿aniu skutków 
niepe³nosprawnoœci 
- diagnoza, terapia i edukacja 
- specjalistyczne konsultacje z zakresu terapii behawioralnej 
- konsultacja z rodzicami - obserwacja dziecka, napisanie opinii, omówienie sytuacji 
dziecka, zaproponowanie skutecznej terapii 
- konsultacje na temat zachowañ dziecka z autyzmem, wychowania, radzenia sobie 
z zachowaniami niepo¿¹danymi takimi jak agresja, autoagresja, rutyny.

                                                                  u osób z autyzmem w œrodowisku naturalnym.
- organizacja indywidualnych zajêæ terapeutycznych  w ich najbli¿szym œrodowisku 
jakim jest przedszkole, szko³a lub dom rodzinny. 

- zapoznanie z metodami pracy z osobami z autyzmem oraz  najnowszymi badaniami 
naukowymi
- warsztaty dla rodziców 

zbieranie przez podopiecznych  œrodków  1%, które wykorzystuj¹ na: 
- organizowanie terapii na terenie domu, w przedszkolu i w szkole oraz zatrudnienie 
terapeutów
- finansowanie artyku³ów potrzebnych do terapii  (pomoce edukacyjne, art. 
papiernicze, nagrody terapeutyczne, sprzêt multimedialny, itp..)
- finansowanie aktywnoœci sportowych, wycieczek, odzie¿y, zabawek, czesnego w 
szkole lub przedszkolu

Towarzystwo Profilaktyki 
i Przeciwdzia³ania Uzale¿nieniom 

ul.Jêczmienna 10/7
87-100 Toruñ 
tel. 56 652 23 94
e-mail: office@tppu.org.
www.tppu.org

dzieci, m³odzie¿, doroœli, rodziny 

terapia indywidualna i grupowa, poradnia dla osób chc¹cych 
rzuciæ palenie, szkolenia, warsztaty, konferencje

Punkt konsultacyjny 

Rozwijanie zachowañ deficytowych

Szkolenia i warsztaty dla rodziców i terapeutów.

Pomoc w zbieraniu funduszy na terapiê



Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie 
w Toruniu 

ul.Konstytucji 3 Maja 40c 
87-100 Toruñ 

centrala - tel. 56650 85 65, 56 650 85 66 
sekretariat - tel. 56 650 85 62   

e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl
www.mopr.torun.pl

poniedzia³ek, œroda, czwartek: godz. 7:30-15:30
wtorek: godz.  7:30-16:00; pi¹tek: godz. 7:30-15:00

Celem oœrodka jest m.in.. wspieranie osób i rodzin w wysi³kach zmierzaj¹cych do 
zaspokojenia bie¿¹cych potrzeb oraz umo¿liwianie osobom i rodzinom przezwyciê¿ania 
trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w stanie pokonaæ wykorzystuj¹c w³asne 
œrodki, mo¿liwoœci i uprawnienia. Œwiadczenia udzielane przez Dzia³ Us³ug Spo³ecznych 
podzieliæ mo¿na na œwiadczenia pieniê¿ne i niepieniê¿ne.

Wsparcia osobom niepe³nosprawnym udziela tak¿e Dzia³ Rehabilitacji Osób 
Niepe³nosprawnych (m.in.. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych czy 
dofinansowanie uczestnictwa w turnusach), a tak¿e Dzia³ Strategii i Programów 
Spo³ecznych, który realizuje wiele projektów s³u¿¹cych poprawie funkcjonowania osób 
niepe³nosprawnych, w tym osób choruj¹cych psychicznie.



Wydawca: 

Fundacja „Wiatrak” 
ul.Bo³tucia 7

85-796 Bydgoszcz 
tell. 52 32 34 810 

e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl
www.wiatrak.org.pl 

Publikacja wydana w ramach projektu „Efektywne rozwi¹zania dziêki wspólnym dzia³aniom 
- testowanie modelu wsparcia”. 

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 



Publikacja wydana w ramach projektu „Efektywne rozwi¹zania dziêki wspólnym dzia³aniom - testowanie modelu wsparcia”. 
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 


