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Niepełnosprawni - programy i instytucje pomocy
Programy
Osoby niepełnosprawne mają możliwość uczestniczenia w programach realizowanych na zlecenie
miasta przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Celem działań jest
rehabilitacja psychofizyczna oraz aktywizacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych na
wszystkich płaszczyznach ich życia. Pomocą objęte są osoby z różnymi niepełnosprawnościami:

z zaburzeniami psychicznymi i nerwowymi,
z zespołem Downa,
z autyzmem,
osoby głuche, niewidome, jąkające się,
diabetycy,
kobiety po leczeniu raka piersi,
osoby niepełnosprawne ruchowo.
Prowadzone formy działań obejmują zajęcia fizjoterapeutyczne, psychologiczne, świetlicowe,
warsztatowe, imprezy okolicznościowe i integracyjne, punkty konsultacyjne, zajęcia rozwojowo –
poznawcze, zawody sportowe i rekreacyjne, zajęcia i konkursy artystyczne. Dotowane przez miasto
programy oraz ich realizatorzy wyszczególnione są na miejskich stronach internetowych, w serwisie
dla organizacji pozarządowych ("Wyniki konkursów dla NGO").
>>> TU przejdziesz do strony z wynikami konkursów (w miejskim serwisie dla ngo: orbitoruń.pl) [1]
Dofinansowanie PFRON
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON za pośrednictwem
MOPR w Toruniu do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto młodzież niepełnosprawna ma możliwość uczestniczenia
w prowadzonych na terenie Torunia warsztatach terapii zajęciowej dla osób niewidomych oraz
niepełnosprawnych intelektualnie. Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie internetowej
MOPR: www.mopr.torun.pl [2] w zakładce "PFRON".
Szkolenia organizowane przez PUP
Osoby niepełnosprawne oraz pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mają możliwość
uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz
uzyskania dofinansowania ze środków PFRON za pośrednictwem PUP na zwrot kosztów poniesionych
na wyposażenie lub przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, podjęcie
działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, uzyskanie dofinansowania do
oprocentowania kredytów bankowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym
Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia tel. 56 65 80 202 (www.pup.torun.pl [3]).
Organizacje niosące pomoc niepełnosprawnym
Dokąd po pomoc - oferta organizacji pozarządowych dotowanych przez Gminę Miasta Toruń,
przygotowana dla osób niepełnosprawnych [4]
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Wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami

Link do aplikacji [5]

Odnośniki:
[1] http://orbitorun.pl/wynikikonkursowdlango,2034,l1.html
[2] http://www.mopr.torun.pl
[3] http://www.pup.torun.pl
[4] https://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/dokad_po_pomoc_niepelnosprawni_20
13.pdf
[5] http://www.niepelnosprawnik.pl/?q=Toru%C5%84
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