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Stowarzyszenia działające na terenie miasta Radomia 

Organizacje wpisane do rejestru przedsiębiorców 

 

Lp. 

 

NAZWA ORGANIZACJI 
Zakres działań 

ADRES 
TELEFON / ADRES 

INTERNETOWY 

1.  
 
 
 

 

 
Automobilklub Radomski 
 

Zakres działań: 
� programowanie, organizowanie i propagowanie 

rozwoju sportów motorowych, w szczególności: 
kartingowego, motocyklowego i samochodowego – 
zgodnie z ustawami określającymi zadania polskich 
związków sportowych oraz organizowanie zawodów  
i imprez, 

� prowadzenie szkolenia motorowego i różnorodne 
działania w zakresie doskonalenia techniki jazdy, 
podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i podnoszenia kultury wiedzy 
motoryzacyjnej, 

� prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących 
w zakresie kierowania pojazdami, 

� przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju 
motoryzacji i działania na rzecz ochrony środowiska 
zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, 

� organizowanie i prowadzenie stacji obsługi pojazdów, 
stacji diagnostycznych i warsztatów obsługi 
samochodów, oraz innej działalności gospodarczej 
 z zakresu motoryzacji na postawie obowiązujących 
przepisów. 
 

  

� 26–617 Radom 
ul. Warszawska 17/21 
 

 

� 48 364 17 14 

� 507 114 102 

 

@ 

sekretariat@automobilklub.rado

m.pl 

� www.automobilklub.radom.pl 

 

2.  

 

 

 
Chorągiew Mazowiecka Związku  
Harcerstwa Polskiego 
Hufiec Radom – Miasto im. St. Wernera 
 
Zakres działań: 
� stwarzanie warunków do wszechstronnego, 

intelektualnego, społecznego, duchowego, 
emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,  

� nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka 
odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do 
wolności i godności, w tym wolności od wszelkich 
nałogów,  

� upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie 
przywiązania do wartości: wolności, prawdy, 
sprawiedliwości, demokracji, samorządności, 
równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 

� stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania 
silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami 
rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi. 

 

 

� 26-610 Radom 
ul. Słowackiego 17 
 
 
 

 

� 48 360 11 60 

� 48 360 22 60 

�608 574 920 

 

@ radommiasto@zhp.pl 

� www.radommiasto.zhp.pl  
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3.  
 
 
 

 

 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 
Oddział w Radomiu 
 
Zakres działań: 
� prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz 

rodzin, 
� działalność informacyjna, szkoleniowa, oświatowo-

wychowawcza i kulturalna na rzecz rodzin, 
� kształtowanie i upowszechnianie wartości 

chrześcijańskich. 
 

 

� 26-610 Radom 
ul. Traugutta 54/13 

 

� 783 981 800 

 

@ radom@civitaschristiana.pl  

 

4.  
 
Klub Sportowy „Radomka”  
 
Zakres działań: 
� rozwój kultury fizycznej, 
� szkolenie sportowe młodzieży. 

 

 

� 26–600 Radom 
ul. Struga 1 

 

� 695 906 399 
 

@ ksradomka@wp.pl 

� www.ksradomka.pl    

 

5.  

 

 
Klub Sportowy „Start”  
 
Zakres działań: 
� organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu, 
� udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, 
� organizowanie imprez i szkoleń, 
� prowadzenie działalności profilaktyki zdrowotnej. 

 

 

� 26–610 Radom 
ul. Wernera 29/31 

 

� 48 331 29 29 

� 695 305 682 

 

@ klub@start.radom.pl 

� www.start.radom.pl    

 

6.  

 

 
Liga Ochrony Przyrody  
Zarząd Okręgu w Radomiu 
 

Zakres działań: 
� kształtowanie wrażliwości człowieka, szczególnie 

młodzieży na bogactwo i piękno przyrody,  
� zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego współczesnemu i przyszłym 
pokoleniom, 

� zapobieganie i właściwe użytkowanie oraz 
odtwarzanie zasobów przyrody żywej, krajobrazu, 

� zabieganie o ochronę i odnowienie środowiska 
przyrodniczego. 

 

 

� 26–610 Radom 
ul. 25 Czerwca 68 
 

 

� 48 363 18 75 

� 601 192 488 

 

@ gim13radom@op.pl 

� www.lop.org.pl 

7.  

 

 
Oddział Miejski Polskiego Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawczego im. księdza Jana 
Wiśniewskiego  
 

Zakres działań: 
� rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji 

oraz ochrony środowiska przez turystykę  
i krajoznawstwo, 

� skupianie turystów i krajoznawców oraz stwarzanie 
warunków ułatwiających im wędrowanie 
i prowadzenie działalności krajoznawczej w kraju i za 
granicą, 

� szkolenie kadry dla realizacji celów PTTK , 
� umożliwianie przewodnikom tworzenie organizacji 

samorządowych w ramach PTTK 
 

 

� 26-610 Radom 
ul. Traugutta 46/48 

 

� 48 362 25 26 

� 796 541 792 

 

@ ompttkradom@op.pl 

� www.radom.pttk.pl 
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8.  
 

 

 
Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na  Rzecz Rozwoju 
Regionalnego i Waluty Lokalnej 
 
Zakres działań: 
�  budowanie świadomości ekonomicznej, inicjowanie 

wspieranie realizowanie działań mających znaczenie 
dla rozwoju gospodarczego, społecznego i 
kulturalnego regionu, działanie z zakresu ekonomii 
społecznej 

 
 

 

� 26-600 Radom 
ul. Niedziałkowskiego 
33 

 

�602 466 382 

� 48 340 2321 

@ tylkoprywatne@gmail.com 

 @orzel.reszka.radom@gmail.com  

9.  

 

 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów   
Zarząd Okręgowy 
 
Zakres działań: 
� obrona interesów emerytów i rencistów, 
� poprawa ich warunków socjalno-bytowych, 
� organizowanie życia kulturalnego emerytów 

i rencistów, 
� nadzór nad działalnością oddziałów rejonowych i kół. 
 

 

� 26-600 Radom 
ul. Struga 88 

 

� 502 101 843 

10. 

 

 
Polskie Centrum Mediacji 
 
Zakres działań: 
� powiększenie dorobku mediacji i sprawiedliwości 

naprawczej w Polsce 
� propagowanie idei mediacji w społeczeństwie polskim, 
� działanie na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności 

mediatorów, 
� inicjowanie kontaktów z firmami, organizacjami 

instytucjami w obszarze mediacji. 

 

� 26-600 Radom 
ul. Prażmowskiego 
15/26 
 

 

� 603 887 165 

 

@ pcm.makosa@gmail.com 

� www.mediator.org.pl 

11. 

 

 
Radomski Okręgowy Związek Żeglarski 
 

Zakres działań: 
� zrzeszanie podmiotów zajmujących się żeglarstwem, 

reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim 
osób, 

� podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości, rozwoju świadomości narodowej, morskiej, 
obywatelskiej i kulturowej, popieranie i rozwój 
edukacji 
 i oświaty żeglarskiej,  

� upowszechnianie krajoznawstwa, wypoczynku, 
turystyki żeglarskiej dzieci i młodzieży, kultury 
fizycznej i sportu  
w dziedzinach żeglarskich i wodnych, wspieranie 
ratownictwa wodnego.   
 

 
� 26-610 Radom 
ul. Mickiewicza 33 m 3 
 

 

�603 547 401  

(telefon główny) 

 

� 48 362 11 72 (dwa razy w 

tygodniu od 1700 do  1900) 

 

@ grzegorzskura@wp.pl   

� www.rozz.radom.net 

 



4 
 

12. 
 

   
 

 
Stowarzyszenie Dziedzictwo Jagiellońskie 
 

Zakres działań: 
� ochrona dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego, 
� promowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, 
� działania na rzecz ekologii i ochrony przyrody, 
� promocja Polski, 
� wspieranie szeroko pojętej aktywizacji obywatelskiej 

na rzecz dobra publicznego. 
 

 

� 26–600 Radom 
ul. Żeromskiego 94 lok. 
209 

 

�530 950 020 

@ dziedzictwo.j@wp.pl 

13. 

 

 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL 
 

Zakres działań: 
� działanie na rzecz społeczności lokalnych w zakresie 

świadczenia pomocy osobom fizycznym 
wymagającym wsparcia, 

� prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu 
tworzenia społeczeństwa demokratycznego, 

� prowadzenie działań przeciwdziałających patologiom 
oraz wykluczeniom społecznym takim jak narkomania, 
alkoholizm, przemoc w rodzinie, 

� udzielanie pomocy ofiarom przestępstw, 
� działania na rzecz integracji europejskiej.    

 

 

� 26-610 Radom 
ul. Broni 4 m 20 

 

�696 037 911 

 

@ sil.sil@wp.pl  

� www.sil.radom.pl  

 

 

 

 

 

14. 

 

 
Stowarzyszenie „Karuzela” 
 
Zakres działań: 
� wszechstronne działanie i wspieranie rozwoju oraz 

funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z 
różnymi dysfunkcjami, pomoc ich rodzinom, 

� propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw 
zrozumienia oraz akceptacji dla problemów 
związanych z różnymi dysfunkcjami, 

� rozwój kultury, nauki, edukacji, turystyki, sportu, 
oświaty i wychowania.  

 

� 26-600 Radom 
ul. Cicha 8/10 m 161 
 

� 26-600 Radom 
ul. Toruńska 12 
(główna siedziba) 

 

�510 832 823 

�510 804 104 

 

@ stowarzyszenie@karuzela.org  

� www.karuzela.org  

 

15. 
 
  

 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„RAZEM” 
 
Zakres działań: 
� prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i 

turystycznej dla osób niepełnosprawnych 
� rehabilitacja, terapia, edukacja osób 

niepełnosprawnych 
� możliwość rozwoju osób niepełnosprawnych 
� działanie i wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania 

społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami 
� organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, 

kulturalnej i społecznej w środowisku osób 
niepełnosprawnych 

 
 

 

� 26-600 Radom 
ul. Sobótki 5 
 
 

 

�48 360 35 02 

� 608 487 188 

@ stowarzyszenierazem@op.pl 
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16. 
 

    

 

 
Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin 
 „NOWE PERSPEKTYWY” 
 
Zakres działań: 
� działalność edukacyjno-oświatowa i naukowa, 
� wspieranie i edukacja rodzin potrzebujących pomocy, 
� pomoc społeczna, 
� wspieranie osób niepełnosprawnych, 
� przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

 
� 26-600 Radom 
ul. Mazowieckiego 13A 

 

� 695 896 276 

@  perspektywy.nowe@wp.pl 

� www.noweperspektywy.radom.pl 

  

                    

17. 
 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Przyjaźni” 
 
Zakres działań: 
� realizowanie działań na rzecz osób z wadami słuchu 

oraz osób niepełnosprawnych starszych, zależnych, 
młodzieży i dzieci, 

� pomoc w przystosowaniu do życia we wspólnym 
świecie, 

� udzielanie pomocy w sprawach życiowych, wspólne 
rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku 
wyrównania szans rozwojowych, edukacyjnych, 
zawodowych i społecznych.. 

 

 
� 26-600 Radom 
ul. Maratońska 3 
 
 

 

� 796 190772 

� 792 056 036 

@ spon.przyjazni@wp.pl  

18. 

 

 
Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina”  
 
Zakres działań: 
� pomoc dziecku niepełnosprawnemu, 
� prowadzenie ośrodków rehabilitacji, 
� prowadzenie szkół specjalnych, 
� prowadzenie szkoleń dla osób pracujących 

w ośrodkach, 
� oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym, 
� klub młodych z niepełnosprawnością. 
 
 

 

� 26-617 Radom 
ul. Królowej Jadwigi 12 
 

� Warszawa 
al. Wojska Polskiego 29 

 

Radom: 

� 48 345 07 33 

�  48 345 07 34 

� 601 257 134 

Warszawa: 

� 22 490 69 28 (centrala) 

@ ela_michalkiewicz@wp.pl 

� www.aga.org.pl 

19. 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary  
 
Zakres działań: 
� Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym, 
� Ochrona i promocja zdrowia, 
� Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 
� Turystyka i krajoznawstwo, 
� Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

� Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

 
� 26-600 Radom 
ul. Rwańska 6 

 

 

�603 755 800 

�505 033 444 

 

@ sprfara@wp.pl 
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20.  
 

 

 
Stowarzyszenie Radomianie Razem 
 
Zakres działań: 
� działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i 

społecznego Radomia i Ziemi radomskiej, 
� promocja miasta i osobistości nauki, kultury, 

gospodarki, sportu, oświaty, ochrony zdrowia i 
polityki, 

� działalność na rzecz zwiększenia udziału ludzi 
młodych w życiu publicznym. 

 

 
� 26-600 Radom 
ul. Warszawska 156 

 

�535 995 156 

 

@ radomianierazem@gmail.com 

� www.radomianierazem.pl  

 

21. 

 

 
Stowarzyszenie Sportowe Olimpiady Specjalne 
POLSKA – Mazowiecka Sekcja „Tęcza II” Radom  
 
Zakres działań: 
� rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie, 
� poradnictwo dla rodziców. 
 
 

 

� 26-600 Radom 
ul. Lipska 2 
 

�Adres do 
korespondencji: 
26-600 Radom 
ul. Główna 13/8 
 

 

� 603 044 618 

 

@ jedrek12@yahoo.pl  

 

22. 

 

 

 
Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce – 
Oddział Warszawa 
klub Radom 
 
Zakres działań: 
� upowszechnianie wewnętrznych sztuk zdrowotnych 

Taoistycznego Tai Chi i sztuk powiązanych oraz ich 
zdrowotnych możliwości, 

� upowszechnianie bogactwa kultury chińskiej. 
 

 
� 01-865 Warszawa 
ul. Broniewskiego 59A 

 

 �783 383 034 

 

23. 
 
Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
Oddział Radom 
 
Zakres działań: 
� kultywowanie i popularyzacja tradycji kultury ludowej 

w zakresie plastyki, folkloru i literatury ludowej, 
� współpraca z twórcami i nawiązywanie kontaktów  

z organizacjami kultury w regionie radomskim, 
� popularyzacja kultury ludowej wśród młodzieży. 
 

 
� 26-610 Radom 
ul. Spółdzielcza 10/15 

 

�604 547 574 

 

24. 

 

 
Stowarzyszenie „Tylko Radomiak” 
 

Zakres działań: 
� działanie w imieniu i na rzecz kibiców Radomiaka, 
� organizacja kibiców Radomiaka poprzez wyjazdy, 

tworzenie opraw na stadionie, 
� pomoc kibicom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej, 
� propagowanie wiedzy o klubie RKS Radomiak Radom.  
 

 

� 26-610 Radom 
ul. Struga 63 

 

 

�724 243 110 

 

@ archiwum_radomiak@op.pl    

� www.radomiak.com.pl  

� www.radomiak.info  

 

 



7 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 
Środowiskowy Klub Sportowy Akademickiego 
Związku Sportowego Politechniki Radomskiej 
 

Zakres działań: 
� organizowanie życia sportowego na terenie 

Politechniki Radomskiej, 
� organizowanie sekcji, zespołów sportowych, obozów 

szkoleniowych. 
 

 

� 26–610 Radom 
ul. Chrobrego 27 

 

� 48 361 79 62 (63) 

 

@ azs@uth_radom.pl 

26. 

 

 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo – Wschodnich  
Oddział w Radomiu  
 
Zakres działań: 
� kultywowanie tradycji i kultury kresów, 
� pomoc Polakom na Kresach, 
� historia Kresów i Polski. 

 

 
� 26-600 Radom 
ul. Struga 1 

 

�507 281 685 

 

@ 

boguslaw.stanczuk@gmail.com    

 

27. 

 

 
Związek Inwalidów Wojennych RP  
Zarząd Okręgu 
 

Zakres działań: 
� inicjowanie i współudział w tworzeniu aktów 

prawnych dot. inwalidów wojennych i wojskowych 
i ich rodzin, 

� uzyskiwanie środków finansowych i organizowanie 
pomocy dla w/w grup społecznych. 

� kontynuowanie i upowszechnianie tradycji 
historycznych. 

 

 

� 26-610 Radom 
ul. 25 Czerwca 68 
(Lasy Państwowe) 

 

� 512 668 758 

     790 585 856 

(poniedziałki i środy 10:00- 

13:00) 

28. 

 

 
Związek Polskich Artystów Plastyków  
Okręg Radomski  
 

Zakres działań: 
� działalność na rzecz ochrony prac zawodowych, 

materialnych i moralnych artystów plastyków 
zrzeszonych w ZPAP, 

� inicjowanie, wspieranie rozwiązań prawnych 
zapewniających warunki do wykonywania zawodu 
artysty plastyka,  

� zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich                     
i pokrewnych do utworów plastycznych. 

 

 

� 26–610 Radom 
ul. Rynek 5 
 
 
 

 

� 48 331 33 13 

 

@ zpap.radom@vp.pl 
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Fundacje działające na terenie miasta Radomia 

Fundacje wpisane do rejestru przedsiębiorców 

 

 

Lp. 
 

 
NAZWA FUNDACJI 

Zakres działań 
 

 
ADRES 

 

 
TELEFON / ADRES INTERNETOWY 

 

 
1. 
 
 

 
Fundacja „Chcę i mogę” 
 
Zakres działań: 
� wspieranie osób niepełnosprawnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, zagrożonych 
patologizacją, wykluczeniem społecznym oraz 
mających utrudniony dostęp do szeroko pojętej 
nauki, kultury, sportu i profilaktyki, dążące do 
wyrównywania szans, 

� pomoc osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami 
zachowania, dysfunkcjami i ich rodzinom  
w integracji. 

 

 

� 26-600 Radom 
ul. Struga 1 

 
�608 800 808 
 
@ chceimoge@vp.pl   
@ kontakt@chceimoge.pl  
� www.chceimoge.pl   
 

 
2. 
 
 

 
Fundacja Chrześcijańska „DROGA ŻYCIA” 
 
Zakres działań: 
� propagowanie wartości chrześcijańskich, 
� pomoc osobom  wykluczonym społecznie, 
� tworzenie ośrodków readaptacyjno-mieszkalnych, 
� pomoc chrześcijańskiego terapeuty w postaci: 

-  terapia rodzinna, 
-  terapia małżeństw, 
-  terapia indywidualna, 
- terapia uzależnień  

� krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego, 
� działalność charytatywna.  
 

 

� 26-600 Radom 
ul. Warzywna 23 

 
�721 513 178 
 
@ jachimczyk.spd.dar@interia.pl 
 
 

 
3. 
 
 

 
Fundacja „Dobry Duszek” 
 
Zakres działań: 
� rozwiązywanie problemu niedożywienia wśród dzieci 

oraz młodzieży, 
� działania na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia, 

ekologii, oświaty, 
� działania na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania współpracy między społeczeństwami. 
 
 

 
� 26-610 Radom 
ul. Mokra 2 
 

 
�  48 369 02 84 
@ biuro@fundacjadobryduszek.pl  
� www.fundacjadobryduszek.pl   
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4. 
 
 

 
Fundacja „FORUM” 
 
Zakres działań: 
� działalność edukacyjna, społeczna, kulturalna, 
� wyrównywanie szans rozwoju społeczeństwa, 
� zapobieganie przestępczości, patologii, przemocy, 

uzależnieniom 
� wspieranie działań zmierzających do ochrony 

zdrowia, 
� promocja zatrudnienia 
 

 

� 26–600 Radom 
ul. Wodna 13/21 
 

 

� 48 344 00 55 
 
@ fundacja.forum@pierzchalska.pl 
� www.forumfundacja.pl 
 

 
5. 
 
 

 
Fundacja Oddychanie 
 
Zakres działań: 
� działania na rzecz zapobiegania, rozpoznawania  

i leczenia chorób płuc w Radomiu i regionie 
radomskim, 

� uzupełnianie zaopatrzenia placówek ochrony 
zdrowia w sprzęt i leki, 

� organizowanie szkoleń, konferencji, zjazdów 
naukowych, sympozjów, 

� współorganizowanie i współfinansowanie akcji 
antynikotynowych  w szkołach, 

� udzielanie pomocy indywidualnej dla szkolących się 
lekarzy i chorych, 

� organizacja badań profilaktycznych, 
przesiewowych itp. 

 

 

� 26-617 Radom 
ul. Aleksandrowicza 5 

 

�48 361 49 23 

�48 361 48 51 

� 48 361 30 57 

� 48 361 30 58  
� 607 660 268 
 
@ pulmo@wss.com.pl 
 
 

 
6. 
 
 

 
Fundacja Pomocy Mieszkaniowej „Ciepły Kącik”  
 
Zakres działań: 
� pomoc ludziom bezdomnym/zagrożonym 

bezdomnością, 
� ochrona i promocja zdrowia, 
� działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  
 

 

� 26-600 Radom 
ul. Ostrowiecka 7/15 

 
�511 777 570 
 
@ fundacjack@wp.pl, gggregor@wp.pl  
 

 
7. 

 
 

 
Fundacja „Wrzos” im. św. Wincentego Pallottiego  
 
Zakres działań: 
� tworzenie domów opieki dla ludzi w podeszłym 

wieku i niepełnosprawnych, 
� wzmacnianie poczucia przydatności społecznej ludzi 

niepełnosprawnych i starszych, 
� tworzenie warunków do uczestnictwa tych osób  

w życiu społecznych i rozwijanie inicjatyw, postaw  
i działań, 

� działalność charytatywna.  
 

 

� 26-600 Radom 
ul. Młodzianowska 124 

 
�792 270 194 

� 48 360 28 47 
 
� www.fras.org.pl 
@ fundacjawrzos@o2.pl  
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8. 

 
Oddział Fundacji Jesus Christ Security 
 
Zakres działań: 
� organizowanie i wspieranie takich form 

niesienia pomocy jak opieka stacjonarna, schroniska, 
noclegowanie, domy opieki, dzienne domy opieki, 
środowiskowe domy opieki, 

� organizowanie, współorganizowanie, 
powierzanie i wspieranie takich form niesienia 
pomocy jak : pomoc psychologiczna, opieka, 
profesjonalna pomoc psychologiczna, telefon 
zaufania, grupy wsparcia i samopomocy, opieka 
duszpasterska, spotkania, tworzenie kontaktów 
społecznych, animacja środowisk, 

� promocja i organizacja wolontariatu, 
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 
� 26-600 Radom 
 ul. Warzywna 23 

 
�608 487 904 
   
  @ eser@op.pl 


