
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACJE   POZARZĄDOWE  

DZIAŁAJĄCE   W   RADOMIU  

NA   RZECZ   OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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NAZWA ORGANIZACJI 
Zakres działań 

ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 

 
 

1. 

 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób   
z Zespołem Downa „Nasze Dzieci” 
 
Zakres działań: 
� propagowanie, popieranie, koordynowanie 

i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw 
mających na celu poprawę sytuacji prawnej, 
ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, 

� upowszechnianie wiedzy o Zespole Downa oraz                           
o upośledzeniach umysłowych, 

� tworzenie środowiska przyjaznego osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie, 

� pomoc rodzinom wychowującym dzieci z Zespołem 
Downa w rozwiązywaniu ich problemów 
adaptacyjnych, medycznych i terapeutycznych. 

 

 

���� 26–604 Radom 
ul. Lubońskiego 2 

 

� 698 449 653 

 

@ nasze.dzieci@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

 
Polski Związek Głuchych  
Oddział Mazowiecki Terenowy Ośrodek Rehabilitacji 
i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Radomiu 
 
Zakres działań: 
� rehabilitacja dorosłych osób niesłyszących, 
� nauka języka migowego, 
� usługi indywidualne tłumaczy j. migowego, 
� prowadzenie grup wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin z problemami 
społecznymi (alkoholizm, przemoc w rodzinie itp.), 

� prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. 25 Czerwca 68 

 

� 48 36 306 12 

� 606 393 532 

 

@ pzgradom@wp.pl 

� www.pzgradom.webpark.pl 

 

 

 
 

3. 

 
Polski Związek Niewidomych  
Okręg  Mazowiecki Zarząd Koła w Radomiu 
 
Zakres działań: 
� rehabilitacja społeczna osób niewidomych 

i tracących wzrok w zakresie usamodzielniania oraz 
integracji z osobami pełnosprawnymi, 

� organizacja turnusów rehabilitacyjnych, 
� usługi indywidualne np. w zakresie rozliczeń 

podatkowych i innych spraw załatwianych 
w urzędach, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
i inne.  

 

���� 26-610 Radom 
ul. 25 Czerwca 73 

 

� 48 362 77 04 

(wtorek 900-1400, czwartek 900-1400) 

 

 

@ pznradom@neostrada.pl 

�  www.pzn-mazowsze.org.pl 

�  www.pzn.org.pl  

 

 

                         



 
 

4. 

 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym  
i Niedowidzącym „Nadzieja”  
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
Dla Dzieci Niewidomych 
 
Zakres działań: 
� wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży 

niewidomej i niedowidzącej poprzez stwarzanie 
warunków dla ich adaptacji do środowiska,  

� wspieranie działalności Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych                                 
i Niedowidzących. 

 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Struga 86 

 

�   48 384 79 85 

� 48 385 86 72 

 

@ a.zabinska@soswwyszynski.pl  

@ nadzieja.radom@interia.pl  

� www.nadziejaradom.pl   

 

 

 
 

5. 

 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Zarząd Oddziału Rejonowego 
 
Zakres działań: 
� ochrona i promocja zdrowia, 
� działania na rzecz osób niepełnosprawnych                              

i uzależnionych, 
� prowadzenie edukacji diabetologicznej, 
� prowadzenie działalności charytatywnej, 
� reprezentowanie interesów członków 

Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec 
władz państwowych i samorządowych. 
 

 

���� 26-600 Radom  
ul. Struga 1 

 

� 696 092 940 

 

� www.diabetyk.org.pl  

 

Koło Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą 

 w Radomiu  tel. 602-319-637, 

 695 148 290 

 

 
 

6. 

 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Radomiu 
 

Zakres działań: 
� rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych 

intelektualnie w placówkach dziennych, 
� włączanie osób niepełnosprawnych intelektualnie                      

w zintegrowane życie społeczne, 
� pomoc i wsparcie rodzin wychowujących osoby 

niepełnosprawne, 
� organizowanie akcji sprzyjających podnoszeniu 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 
(turnusy, akcje rekreacyjno-sportowe, kulturalne).  
 

 

���� 26-611 Radom 
ul. Grenadierów 18 

 

� 48 366 26 11 

� 605 935 311 

℡ 48 366 11 28 

 

@ zk.radom@psouu.org.pl 

@ wtz.radom@psouu.org.pl  

 

  



 
 

7. 

 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem  
Oddział w Radomiu  
 
Koło Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową 
„Pomocna Dłoń” w Radomiu, 
Koło Amputowanych i Chorych Narządu Ruchu. 
                    
Zakres działań: 
� działalność w zakresie profilaktyki 

niepełnosprawności, 
� rehabilitacja społeczna dorosłych i dzieci 

niepełnosprawnych w zakresie usamodzielnienia 
oraz integracji z osobami pełnosprawnymi,  

� pomoc z zakresie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, 

� organizacja turnusów rehabilitacyjnych. 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Czachowskiego 21 A, 
pok. 14 
 

 

� 48 385 64 56 (wtorki, czwartki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. 

 
Oddział Towarzystwa Dysleksji w Radomiu nr 93 
 

Zakres działań: 
� popularyzacja problematyki dysleksji u dzieci                           

i młodzieży; rozwoju metod i technik usprawniania; 
poradnictwo dla rodziców. 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Główna 3 

 

� 48 331 45 10 

 

 
 

9. 

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

w ośrodkach. 
 
 
 
 

 

���� 26-617 Radom 
ul. Królowej Jadwigi 12 
 

���� Warszawa 
ul. Pogonowskiego 22 
„AGA” 

 

Radom: 

� 48 345 07 33 

� 601 257 134 

 

Warszawa: 

� 22 839 39 57 

� 22 839 68 50 

 

@ radom@aga.org.pl 

� www.aga.org.pl 



 
 

10. 

 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„RAZEM” 
 
Zakres działań: 
� współdziałanie członków Stowarzyszenia na rzecz 

rehabilitacji i usprawnienia osób niepełnosprawnych, 
� stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości 

rozwoju, 
� zapewnienie finansowania rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, 
� wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci   

niepełnosprawnych i prowadzeniu ich rehabilitacji, 
� współpraca z organizacjami oświatowo-

wychowawczymi oraz szkołami i pomoc w dożywaniu 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

� wspomaganie rzeczowe i finansowe osób 
potrzebujących. 

 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Okulickiego 49 m. 9 
 
Adres do 
korespondencji: 

� 26-600 Radom  
ul. Gajowa 80 
(przedszkole ’Kraina 
Radości”) 

 

� 48 331 79 79 

� 608 487 188 

�48 383 65 72 

 

@ stowarzyszenierazem@op.pl 

 

 
 

11. 

 
Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji 
„Rekryteringsgruppen” Region Radom 
 

Zakres działań: 
� prowadzenie grup wsparcia, 
� rozwój i popularyzacja ruchowej rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. 
 

 

���� 26-604 Radom 
ul. Giserska 21 

 

� 48 363 32 55 

� 48 365 53 73 

 
 

12. 

 
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego   
„Wzajemna Pomoc” 
 
Zakres działań: 
� pomoc poradniczo-informacyjna, prowadzenie 

działalności informacyjno-edukacyjnej na temat 
chorób psychicznych, neurologicznych, ich leczenia i 
zapobiegania, 

� tworzenie kontaktów społecznych, współpraca z 
psychiatryczną służbą zdrowia w kierunku rozwoju 
form pośrednich lecznictwa psychiatrycznego: 
oddziałów dziennych, zespołów hospitalizacji 
domowej, hoteli, ośrodków wsparcia społecznego, 
mieszkań chronionych, ośrodków rehabilitacji 
zawodowej, 

� prowadzenie grupy wsparcia, organizacja turnusów 
rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i innych integrujących osoby 
niepełnosprawne, 

� działalność w zakresie znoszenia barier 
środowiskowych, prowadzenie punktu 
informacyjnego i Klubu dla osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin oraz reprezentowanie osób 
niepełnosprawnych w urzędach i sądach. 

 
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Niedziałkowskiego 
25/27 lok. 12 
 
 
 

 

� 048 369 01 54 

� 501 066 492 

 

@ wzajemna.pomoc@neostrada.pl 

� www.wzajemnapomoc.republika.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13. 

 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym Intelektualnie „Otwórz Serce”  
przy Zespole Szkół Nr 2 w Radomiu  
 
Zakres działań: 
� utworzenie ośrodka pobytu dziennego, 
� organizacja zajęć i imprez sportowych, 
� udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom 

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie poprzez 
podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans 
osób niepełnosprawnych,  

� tworzenie warunków do ich adaptacji do środowiska,  
� wspieranie działalności Zespołu Szkół Nr 2 

w Radomiu  
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. Lipska 2 

 

�48 366 41 31 

�664 685 236 

 
 

14. 

 
Polskie  Towarzystwo Stwardnienia  Rozsianego 
Oddział w Radomiu 
 
Zakres działań: 
� działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej, 
� tworzenie warunków dla uczestnictwa chorych 

w życiu społecznym i zawodowym, 
� likwidowanie barier psychologiczno-społecznych, 
� organizowanie grup wsparcia. 

 

���� 26-611 Radom 
ul. Osiedlowa 38/14  

 

� 607 633 616 

� 691 704 425 

� 48 366 82 11 

 

@ radom@ptsr.org.pl 

� www.ptsr.org.pl/radom 

               

 
 

15. 

 
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym  
w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Pomocne 
Dłonie” 
 
Zakres działań: 
� prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów chorych 

na Alzheimera (każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
godz. 16.00 Radom ul. Niedziałkowskiego 2),  

� pomoc opiekunom osób chorych na otępienie 
(Alzheimer, Parkinson, demencja starcza) 

� doradztwo i pomoc prawna, medyczna, ekonomiczna 
osobom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych oraz ich rodzinom, 

� podejmowanie działań zmierzających do poprawy 
sytuacji i poszkodowanych w wypadkach drogowych, 

� współpraca z różnymi podmiotami (samorządami, 
firmami, służbą zdrowia, policją) na rzecz realizacji 
celów statutowych. 

 

���� 26-610 Radom 
Niedziałkowskiego 2 
 
Adres do 
korespondencji: 

� 26-600 Radom  
ul. Malczewskiego 16 
 
 
 
 

 

�  48 383 53 53 

� 600 168 664 

� 608 476 920 

 

@ ewasold@wp.pl 

@ kajaskalska@wp.pl  

@ pomocnedlonieradom@wp.pl  

� www.pomocnedlonie.1k.pl  

� www.wypadki-pomoc.pl  

 

               



 
 

16. 

 
Stowarzyszenie Stomijne „Ile Koloru” 
 
Zakres działań: 
� niesienie wszechstronnej pomocy osobom ze stomią, 
� udzielanie wsparcia psychicznego nowo 

operowanym i ich rodzinom, 
� podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia 

pełnej aktywności życiowej stomików, 
� budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej, 
� przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  
 

 
���� 26-610 Radom 
ul. A. Struga 1 

 

�505 799 033 

@ ilekoloru@gmail.com  

 
 

17. 

 
Stowarzyszenie Wandy Ryszewskiej 
 
Zakres działań: 
� działanie na rzecz osób ciężko chorych, 
� pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym, pomoc 

rodzinom obciążonym chorobą 
i niepełnosprawnością, 

� udzielanie pomocy socjalnej i duchowej chorym oraz 
ich rodzinom.  

 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Tylna 10 m.1 

 

�506 780 755 

 

@ stowwandyryszewskiej@interia.pl  

� www.wanda-ryszewska.pl  

 

 
 

18. 

 
Fundacja „Wróć Do Mnie” 
 

Zakres działań: 
� wszechstronna pomoc dzieciom i osobom 

z autyzmem oraz rodzinom, opiekunom 
i specjalistom, 

� popularyzacja problemów związanych z autyzmem, 
� prowadzenie działalności integracyjnej. 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Kusocińskiego 20/35 
 

���� 26-600 Radom 
ul. Struga 61/17 
 

 
�503 075 396 
 
@ fundacja_wdm@orange.pl 
� www.fundacja-wdm.net  

 
 

19. 

 
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   
 



 
 

20. 

 
Stowarzyszenie zwykłe „Metalowych Serc” 
 
Zakres działań: 
� reprezentowanie interesów oraz integracja ludzi 

chorych, będących po inwazyjnych zabiegach 
operacyjnych na otwartym sercu, zastawek By-pass, 
przeszczepów serca, rozruszników, angioplastyka 
i inne, 

� działanie na rzecz maksymalizacji komfortu życia 
wyżej określonej grupy społecznej w oparciu 
o doświadczenia krajowe i zagraniczne, 

� udostępnianie i propagowanie literatury popularno-
naukowej, informacji medycznej, prelekcji z udziałem 
służby zdrowia. 
 

 

���� 26-617 Radom 
ul. Królowej Jadwigi 
13/36  
(Przychodnia Lekarska) 

 

℡ 48 345 16 60 

 
 

21. 

 
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Diecezji Radomskiej 
 
Zakres działań: 
� Stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości 

rozwoju, 
� integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
� pogłębianie formacji religijnej, 
� upowszechnianie wartości w e wszystkich 

dziedzinach życia, zwłaszcza kulturalnego i 
społecznego, 

� podejmowanie inicjatyw społecznych mających na 
celu wszechstronną pomoc. 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Struga 31 

 

� 48 364 39 92 

� 607 355 313 (prezes) 

� 784 015 202 (sekretarz) 

� 607 364 158 (skarbnik) 

 

 

 

 

 
 

22. 

 
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 30 57 
� 607 660 268 
 
@ pulmo@wss.com.pl 
@ w.szaf@interia.pl 
 
 



 
 

23. 

 
Stowarzyszenie – Klub Kobiet po Mastektomii 
„Amazonki – D a n a” w Radomiu 
 
Zakres działań: 
� niesienie pomocy psychofizycznej kobietom przed 

i po zabiegach operacyjnych. 

    

���� 26-611 Radom 
ul. Sandomierska 14 
(Klub Osiedlowy) 

 

� 48 385 74 15 

� 781 187 002 – wiceprezes  

(poniedziałek, środa godz. 1700) 

� www.amazonki.radom.pl 

 

 
 

24. 

 
Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych „START” 
 
Zakres działań: 
� wspieranie dorosłych osób niepełnosprawnych 

poprzez rehabilitację ruchową, 
� organizacja turnusów rehabilitacyjnych, 
� organizacja zawodów sportowych osób 

niepełnosprawnych, 
� pomoc indywidualna w sprawach życiowych osób 

niepełnosprawnych ruchowo. 
 

 

���� 26-612 Radom 
ul. Maratońska 1 

 

� 48 331 68 76 

� 48 331 43 12 

 

@ rssiron@neostrada.pl  

� www.startradom.w.interia.pl  

 
 

25. 

 
Stowarzyszenie Kajakarzy Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych z siedzibą w Radomiu  
 
Zakres działań: 
� planowanie i organizowanie czynnego wypoczynku 

dla dzieci niepełnosprawnych, 
� organizowanie spływów i regat oraz zabaw 

ruchowych,  
� uczestnictwo w spływach organizowanych przez 

PZK, 
� kształtowanie pozytywnych postaw dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej poprzez uczestnictwo 
w realizacji imprez Stowarzyszenia.  

 

 

���� 26-611 Radom 
ul. Wyścigowa 12  
(Przychodnia) 
 
 

   

� 608 383 858 

 

@ rtkkfradom1@wp.pl 

 

 

 

 
 

26. 

 
Radomski Klub Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących 
 
Zakres działań: 
� upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki                        

w środowisku osób niepełnosprawnych ze 
schorzeniami narządu wzroku, 

� organizowanie imprez, rehabilitacji i czynnego 
wypoczynku, 

� nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych 
kontaktów sportowych. 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. 25 Czerwca 73 

 

�48 3607929   

�509 865 502 

 

@ cross.radom@wp.pl  



 
 

27. 

 
Radomski Klub Sportowy Głuchych „RADOMIG” 
 
Zakres działań: 
� upowszechnianie sportu wśród inwalidów słuchu, 
� rehabilitacja społeczna poprzez sport, 
� organizacja imprez sportowych, 
� uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, 
� integracja inwalidów słuchu ze środowiskiem 

społecznym. 
 

 

���� 26-617 Radom 
ul. Żeromskiego 70/11 

  

� 48 362 61 75 

� 48 366 26 40 

� 606 691 378 

@ radomig_klub@op.pl  

 
 

28. 

 
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. Struga 78/56 
 

 

� 603 044 618 

 

@ jedrek12@yahoo.pl  

 

 
 

29. 

 
Regionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Radom” 
 
Zakres działań: 
� działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu w tym na 

rzecz rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej, 
� krzewienie zamiłowania do systematycznego 

uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób 
sprawnych i niepełnosprawnych. 

 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Szewska 6 

 

� 48 362 19 72 

 

@ rtkkfradom1@wp.pl  

 

 
 

30. 

 

Caritas Diecezji Radomskiej 
 
Zakres działań: 
� świadczenie pomocy najuboższym, bezdomnym 

(jadłodajnia), 
� poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, 

ofiarom przemocy w rodzinie (działalność 
terapeutyczna), 

� osobom chorym (hospicjum domowe), dzieciom 
pozbawionym opieki rodzicielskiej (ośrodek 
adopcyjno-opiekuńczy),  

� dzieciom z rodzin patologicznych (świetlice 
środowiskowe) i inne. 

� świetlica środowiskowa: działania opiekuńczo-
wychowawcze na rzecz dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych. 

 

 

���� 26-604 Radom 
ul. Kościelna 5 
 

 

� 48 365 29 29 

� 48 365 10 87 

 

@ radom@caritas.pl 

� www.radom.caritas.pl 

 

 

 

 



 
 

31. 

 
Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
 

Zakres działań: 
� świadczenie pomocy rzeczowej i żywieniowej 

osobom bezdomnym, ubogim i dotkniętym patologią 
(Kuchnia dla Ubogich), 

� działalność opiekuńczo-wychowawcza na rzecz 
dzieci z rodzin w trudnej sytuacji bytowej (świetlica 
środowiskowa), 

� organizacja czasu wolnego młodzieży, 
� działalność w zakresie profilaktyki alkoholowej 
� Świetlica Środowiskowa: działania opiekuńczo-

wychowawcze na rzecz dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych.   

 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Młodzianowska 124 
 

 

� 48 366 81 03,  w. 15 

℡ 48 360 28 47 

� 502 435 468 

 

@ caritas@pallotyni.pl 

� www.caritas-pallotyni.pl 

 
 

32. 

 
Polski Komitet Pomocy Społecznej 
 
Zakres działań: 
� organizowanie i udzielanie pomocy rzeczowej 

najbardziej potrzebującym. 
 

 

���� 26-604 Radom 
ul. Lubońskiego 2 

 

� 48 385 83 85 

 
 

33. 

 
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności 
 
Zakres działań: 
� udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom 

potrzebującym, 
� działania opiekuńczo – wychowawcze, edukacyjne, 
� organizacja i promocja wolontariatu, 
� działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
 
 

 

���� 26-612 Radom 
Plac Jagielloński 15 
(wejście B, lokal 324) 

 

� 48 36 44 703 

� 48 384 78 76 

 

@ biuro@rtd.radom.pl 

� www.rtd.radom.pl 

 

 

 
 

34. 

 
Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej 
 

Zakres działań: 
� pomoc charytatywna, 
� pomoc bezrobotnym. 

 

���� 26-612 Radom 
ul. Młyńska 23/25 

 

� 505 085 477 

� 604 403 843 

    

@ kontakt@ak.radom.pl 

� www.ak.radom.pl 

 



 
35. 

 
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 
�  48 679 70 01  
 
@ biuro@fundacjadobryduszek.pl  
� www.fundacjadobryduszek.pl   
 

 
 
 

36. 
 
 

 
Stowarzyszenie „Inicjatywa Lokalna” 
 
Zakres działań: 
� wspieranie szeroko pojętej aktywności 

obywatelskiej, 
� wyrównywanie szans oraz poprawa funkcjonowania 

osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji 
życiowej, 

� organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 
zagrożonych patologiami życia rodzinnego 
i społecznego, 

� podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin: 
pozostających bez pracy, niepełnosprawnych 
i chorych, seniorów, rodzin niepełnych 
i wielodzietnych, dotkniętych przemocą i innych. 

 

 

���� 26-604 Radom 
ul. Bluszczowa 4/8 
(Dom Kultury) 

 

� 48 365 27 17 

 

@ dkidalin@poczta.onet.pl 

 
 

37. 

 
Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa   
 
Zakres działań: 
� zadania w zakresie pomocy społecznej, 
� przeciwdziałanie patologiom, 
� działalność charytatywna, 
� ochrona i promocja zdrowia, 
� działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
� edukacja i wychowanie, 
� ochrona dóbr kultury i tradycji. 
  

 
���� 26-600 Radom 
Plac Jagielloński 15 

 

� 605 100 394  

� 600  918 205 

 

@ lucyna@autograf.pl 

 



 
 

38. 

 

Stowarzyszenie Animacji Społeczno-Kulturalnych 
„Jestem” 
 

Zakres działań: 
� wszechstronne działania na rzecz poprawy jakości 

życia mieszkańców Radomia i inicjatyw społeczności 
lokalnej, funkcjonowania osób i rodzin pozostających 
w trudnej sytuacji życiowej, pozostających bez pracy, 
współdziałanie w tworzeniu miejsc pracy, 

� pomoc w działaniu na rzecz integracji i rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, wspieranie działań na rzecz 
bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom 
społecznym, inicjowanie przedsięwzięć z obszarów 
profilaktyki uzależnień oraz na rzecz promocji 
zdrowia, 

� wspieranie działań z zakresu ochrony przyrody, 
upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 
 

 

���� 26–600 Radom 
ul. Planty 16 m. 23 

 

�698 730 047 

 

@ biuro@saskjestem.org 

@ stowarzyszeniejestemwradomiu@wp.pl  

� www.saskjestem.org 

 

 

 

 
 

39. 

 
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. 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Moniuszki 9 

 

� 48 362 05 70 

 
 

40. 

 
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 

 

� 48 362 53 21 



 
 

41. 

 
Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony 
Zdrowia 
Komitet Oddziału w Radomiu 
 

Zakres działań: 
� ochrona i promocja zdrowia, 
� pomoc społeczna, 
� świadczenie pomocy osobom poszkodowanym                     

w wypadkach komunikacyjnych  
� ochrona środowiska, 
� działalność charytatywna, 
� działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Tochtermana 1 

 

� 048 340 27 25 

 

� www.nfoz.org.pl 

 

 

 

 

 
 

42. 

 
Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze  
Pogotowie Ratunkowe 
 
Zakres działań: 
� organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które 

uległy wypadkowi lub narażone są na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w 
wodzie, 

� prowadzenie profilaktycznej działalności zakresie 
bezpieczeństwa, w szczególności osób pływających, 
kąpiących się i uprawiających sporty wodne,  

� propagowanie kultury fizycznej, a w szczególności 
bezpiecznego uprawiania pływania, żeglarstwa 
i innych sportów wodnych, 

� nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania, 
� organizowanie i szkolenie wodnej służby 

ratowniczej, 
� prowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, 
� prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej 

i turystycznej 
� rehabilitacja osób niepełnosprawnych i profilaktyka 

chorób, głównie cywilizacyjnych,  
� działalność na rzecz ochrony środowiska  

naturalnego, w tym wodnego.  
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Tetmajera 13 
 

���� biuro 
26-600 Radom 
ul. Wilcza 8 pok. 126 

 

�501 311 240 (prezes) 

�600 039 093 

�505 042 337 

� 48 331 17 30 

 

@ andrzej@tkdami.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

43. 
 
 

  
Hospicjum Królowej Apostołów 
 
Zakres działań: 
� organizowanie i prowadzenie wsparcia dla osób 

dorosłych i dzieci terminalnie chorych oraz dla ich 
rodzin, 

� opieka duszpasterska. 
 
 
 
 
 

 

���� 26-611 Radom 
ul. Wiejska 2 

 

� 48 366 81 44 (zgłoszenia chorych) 

� 48 360 48 54 (zgłoszenia chorych) 

� 605 680 368 (lekarz hospicyjny) 

� 605 980 214 (duszpasterz Hospicjum) 

 

@ hospes@hospicjum.radom.pl 

� www.hospicjum.radom.pl 

 



 
 

44. 

 
Stowarzyszenie Charytatywne „RADESTA” Radom 
Polskie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II 
 

Zakres działań: 
� organizowanie pomocy materialnej bezrobotnym, 

osobom potrzebującym, domom dziecka, domom 
opieki, szkołom, 

� organizowanie dożywiania w szkołach i wypoczynku 
wakacyjnego dzieci i młodzieży. 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Partyzantów 24/25 

 

℡ 48 363 29 06 

�662 648 905 

�48 363 23 53 

 

                     

 
 

45. 

 
Stowarzyszenie im. O.  Pio w Radomiu 
 
Zakres działań: 
� działanie na rzecz ludzi ciężko chorych z chorobą 

nowotworową lub inną chorobą, którzy będąc 
w stanie terminalnym choroby potrzebują opieki 
paliatywnej, 

� powołanie zakładu opieki hospicyjnej dla realizacji 
celów statutowych, 

� udzielanie pomocy duchowej rodzinom chorych 
przyjętych do hospicjum i pomocy edukacyjnej 
w realizacji szczególnych potrzeb tych pacjentów, 

� działalność charytatywna, 
� działanie na rzecz ochrony praw podopiecznych. 

 

 

���� 26–604 Radom 
ul. Warzywna 3/9  
skr. poczt. 205 

 

� 48 383 07 88 

 

@ hospicjumpio@op.pl  

� www.pio.radom.pl  

 

 

 

 

 

 

 
 

46. 

 
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 

 
�791 821 781 

� 48 360 28 47 
 
@ fundacjawrzos@o2.pl  



 
 

47. 
 
 

 
Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN  
Świetlica Środowiskowa,  
Poradnia Profilaktyki Uzależnień, 
Ośr. Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych 
od Substancji Psychoaktywnych 
 
Zakres działań: 
� działalność opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci                      

i młodzieży, dożywianie, 
� działalność profilaktyczna, oświatowa, 
� działalność terapeutyczna, 
� indywidualna pomoc osobom opuszczającym ośrodek 

readaptacyjny. 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Reja 5/1 

 

� 48 362 20 46 

� 800 120 289 (infolinia) 

℡ 48 360 46 05 

 

@ karan@karan.pl  

@ crakaran@o2.pl 

� www.karan.pl  

 

 
 

48. 

 
Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji 
Społecznej MASTERS 
 

Zakres działań: 
� opracowywanie i realizacja programów 

terapeutycznych, profilaktycznych oraz edukacyjnych 
dla uzależnionych, niedostosowanych społecznie i ich 
rodzin, 

� doradztwo i terapia osób dotkniętych patologią 
społeczną i rodzinną, 

� udzielanie pomocy osobom i rodzinom obciążonym 
patologią, 

� wspieranie humanistycznego podejścia do osób 
obciążonych patologią. 

 

 

���� 26-612 Radom 
ul. Wolanowska 120 

 

� 48 383 73 72 

� 663 367 089 

 

 

 

 
 

49. 

 
Stowarzyszenie „MONAR” 
Poradnia Profilaktyki i Terapii 
Punkt Konsultacyjny 
 
Zakres działań: 
� działalność profilaktyczna i terapeutyczna, 
� poradnictwo w zakresie leczenia osób uzależnionych, 
� działalność informacyjna w w/w zakresie. 
 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Struga 57 A 

 

� 48 364 76 00 

 

@ radomporadnia@monar.org 

� www.monar.org  

 
 

50. 
 

 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień 
 
Zakres działań: 
� profilaktyka uzależnień,  
� psychoedukacja, poradnictwo,  
� rehabilitacja i psychoterapia osób uzależnionych 

i członków ich rodzin, 
� psychoterapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

z rodzin dysfunkcyjnych, 
� terapia ofiar i sprawców przemocy, interwencja 

kryzysowa. 
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Krychnowicka 1 

 

�   501 677 215 

    

@ radom.ptpu@gmail.com  

� www.ptpu.pl  

 



 
 

51. 

 

Stowarzyszenie „Zdążyć z pomocą” 
 

Zakres działań: 
� promowanie modelu „trzeźwego stylu życia”, 

promocja zdrowia, 
� zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych i narkomanii, 
� budowanie właściwego środowiska 

wychowawczego, 
� realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości                           

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy w sprawie 
form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 
 

 

���� 26–612 Radom 
ul. Miła 18 

 

� 664 723 732 

 
 

52. 

 
Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „VICTORIA” 
 
Zakres działań: 
� organizowanie różnych form zajęć 

socjoterapeutycznych, 
� organizowanie obozów rehabilitacyjno-

terapeutycznych, 
� współpraca z różnymi organizacjami w zakresie 

profilaktyki alkoholizmu. 

 

���� 26-600 Radom 
ul. Limanowskiego 75 

 

� 48 383 55 70 

� 691 520 669 

 

@ clubvictoria@clubvictoria.pl  

� www.clubvivtoria.pl  

 

 

 
 

53. 

 

Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów 
Społecznych 
 

Zakres działań: 
� prowadzenie działań wychowawczych polegających 

na bezpośrednich kontaktach z dziećmi oraz ich 
rodzinami  
w środowisku, sprzyjających ich resocjalizacji 
i reintegracji społecznej, 

� szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz liderów 
młodzieżowych, 

� prowadzenie działań z profilaktyki uzależnień, 
edukacji i resocjalizacji w dziedzinie kultury, sztuki, 
sportu i rekreacji w powiązaniu z szerzeniem idei 
poszanowania godności człowieka, zdrowego stylu 
życia, akceptacji oraz wolności od uzależnień 
i stosowania przemocy.  

 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Śniadeckich 1/24 

 

�513 559 829 

�514 398 697 

 

@ sapsradom@wp.pl  

� www.pedagog-ulicy.blogspot.com 

 

 
54. 

 
 
 

 
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA” 
 
Zakres działań: 
� prowadzenie alternatywnych form wychowania 

dzieci i młodzieży, 
� organizowanie i prowadzenie młodzieżowego 

wolontariatu, 
� rozwijanie programów kulturalno-oświatowych, 

edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych. 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Chrobrego 7/9 

 

�  48 360 69 51 

(pon.-pt. 1300-2000) 

 

@ scmarka@poczta.fm 

� www.arka.radom.pl  

 



 
 

55. 
 
 

 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
Zarząd Powiatowy  
 
Zakres działań: 
� udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań 

opiekuńczo-wychowawczych, 
� prowadzenie działalności charytatywnej, 
� ochrona dziecka i rodziny przed wszelkimi formami 

przemocy, 
� prowadzenie specjalistycznych placówek pomocy 

rodzinie, 
� tworzenie i prowadzenie programów 

profilaktycznych. 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Malczewskiego 20b 

 

� 48 362 54 61 

� 48 362 27 45 

 

@ osrodek@tpd.radom.pl 

� www.tpd.radom.pl 

 

 

               

 
 

56. 

 
Fundacja Diecezji Radomskiej  
„Dać Sercom Nadzieję” 
 
Zakres działań: 
� organizowanie i prowadzenie pogotowia 

rodzinnego, 
� organizowanie pomocy młodzieży opuszczającej 

placówki socjalizacyjne, placówki opiekuńczo-
wychowawcze, rodzinne domy dziecka, w tym 
prowadzenie mieszkań chronionych, 

� organizowanie pomocy w zakresie macierzyństwa  
i rodziny. 

 

 

���� 26-610 Radom 
ul. Malczewskiego 1 

  

� 48 340 62 06 
 
@ fundacja.dsn@wp.pl  
 
 

 
57. 

 
Stowarzyszenie „Karuzela” 
 
Zakres działań: 
� pomoc osobom z różnymi dysfunkcjami  m.in. 

ADHD, Zespół Aspergera, Autyzm  
i ich rodzinom; 

� wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania 
społecznego dzieci i dorosłych, pomoc ich rodzinom; 

� prowadzenie terapii i rehabilitacji osób  
z dysfunkcjami zdrowia psychicznego. 

 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna ul. Gen. Fieldorfa 5 
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13-19, 
tel.510 832 823. 
 
Samopomocowa Grupa Wsparcia rodziców dzieci z 
zaburzeniami zachowania. 
Spotkania w piątki w godz. 17-20 w budynku MOPS 
ul.Limanowskiego 134, sala nr 2, 
tel.509 057 823 
 
Punkt Przedszkolny  dla dzieci dysfunkcyjnych, ul. 
Gen. Fieldorfa 5, 
tel. 510 832 823. 

  
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Gen.Fieldorfa 5 

 

�   510 832 823 

�   509 057 823 

 

@ stowarzyszenie@karuzela.org 

� www.karuzela.org  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

 



 
 

58. 

 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Ze Spektrum 
Autyzmu i Ich Rodzinom „Księżycowe Dzieci” 
 
Zakres działań: 
� zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób  

z autyzmem i zespołem Aspergera,  
� wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do 

poprawy warunków życia osób z autyzmem, 
� podjęcie działań na rzecz uruchomienia Ośrodka 

Dziennego Pobytu i Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
� organizowanie i prowadzenie grup wsparcia, 
� upowszechnianie wiedzy na temat autyzmu.. 

  
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Mikołaja Reja 30 

 

�   506 075 547 

 

@ ksiezycowedzieci@home.pl 

 

� www.ksiezycowedzieci.pl  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

 
 
 

59. 

 
Stowarzyszenie „Budujemy Przystań” w Radomiu 
 
Zakres działań: 
� działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci , 

młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, 
� tworzenie warunków przestrzegania wobec Nich 

praw człowieka, 
� zapewniania wielopłaszczyznowych form edukacji, 

rehabilitacji prowadzącej do pełnej aktywności 
życiowej, zawodowej i społecznej oraz wspierania 
ich rodzin. 

 
  
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Grenadierów 6 
lok.45 

 

�   691 956 699 

 

@ budujemyprzystan@gmail.com 

 

� www.budujemyprzystań.org  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

60. 

 
Stowarzyszenie „Mosty do Zatrudnienia” 
 
Zakres działań: 
� wspieranie osób niepełnosprawnych i 

bezrobotnych w poszukiwaniu pracy i zatrudnienia, 
� wspieranie działań osób niepełnosprawnych i 

bezrobotnych oraz promocja ich inicjatyw, 
� zwiększenie integracji społecznej i zawodowej, 
� inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do 

poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i 
bezrobotnych. 

 
  
 

 
���� 26-600 Radom 
ul. Struga 1 

 

�   783 649 590 

 

@ mostydozatrudnienia@interia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Radomia 

Andrzej Kosztowniak 

ul. Kilińskiego 30 

26-610 Radom 

 

tel.: 48 362 32 26 

fax.: 48 362 67 53 

e-mail: prezydent@umradom.pl  

 

www.radom.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warstwa merytoryczna i techniczna: 

Centrum Organizacji Pozarządowych  

Radom, ul. Andrzeja Struga 1 

 

tel./fax: 48 362 55 01; 48 362 55 02; tel.: 509 972 384 

 

e-mail: cop@umradom.pl  

 

DANE REDAKCYJNE 


